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Polityka integralności podatkowej NCR Polska Sp. z o.o.  
 
Polityka integralności podatkowej NCR Polska Sp. z o.o. („NCR Polska”) określa 
politykę i podejście NCR do prowadzenia spraw podatkowych i radzenia sobie z 
ryzykiem podatkowym. Dokument ten jest okresowo weryfikowany przez globalny dział 
podatkowy NCR, a wszelkie zmiany są zatwierdzane przez zarząd i radę nadzorczą 
spółki.  
 

1. Podejście grupy do zarządzania ryzykiem i ustalenia zasad ładu 
korporacyjnego w odniesieniu do opodatkowania w Polsce 

 
A. Ustalenia w zakresie ładu korporacyjnego 

 
Ostateczna odpowiedzialność za strategię podatkową, wspierające ramy ładu 
korporacyjnego i zarządzanie ryzykiem podatkowym spoczywa na globalnym 
wiceprezesie ds. podatków NCR. Odpowiedzialność za bieżące działania w każdym z 
tych obszarów spoczywa na wyższej rangi współpracownikach ds. podatkowych. 
Polityka integralności podatkowej NCR Polska jest zgodna z szerszymi zasadami 
ramowymi w zakresie ryzyka i kontroli NCR Polska. Kluczowe ryzyka podatkowe są 
eskalowane i rozpatrywane przez Zarząd NCR Polska. 
 

B. Zarządzanie ryzykiem 
 
Sposób zarządzania ryzykiem podatkowym w NCR Polska jest podobny do sposobu 
zarządzania wszelkimi innymi obszarami ryzyka operacyjnego. Działalność biznesowa 
wspierana jest przez funkcje nadzorcze, w tym działy podatkowe, kontrolingowe i audytu 
wewnętrznego. Dział podatkowy NCR Polska stale prowadzi przegląd rozmieszczenia 
zasobów i zatrudnienia w miarę wzrostu skali i poziomu złożoności działalności. W 
stosownych przypadkach dział podatkowy NCR Polska współpracuje z organami 
podatkowymi w celu ujawniania i rozwiązywania problemów, ryzyk i niepewnych 
pozycji podatkowych. Subiektywny charakter przepisów podatkowych oznacza, że często 
nie jest możliwe ograniczenie wszystkich znanych ryzyk podatkowych. W związku z 
tym, w każdym momencie NCR Polska może być narażona na ryzyko finansowe i 
reputacyjne wynikające z jej spraw podatkowych. 
 



 

 

2. Stosunek grupy do planowania podatkowego (w zakresie mającym wpływ na 
opodatkowanie w Polsce) 
 

NCR Polska jest zobowiązana do zapłaty odpowiednich kwot podatku zgodnie z 
wymogami prawa. NCR Polska równoważy ten obowiązek z odpowiedzialnością wobec 
udziałowców za prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny fiskalnie. 
Planowanie podatkowe wynika z istotnych potrzeb biznesowych. Korzyści ekonomiczne 
związane z planowaniem podatkowym nie są ważniejsze niż przestrzeganie wszystkich 
obowiązujących przepisów prawa. Dział podatkowy NCR Polska zapewnia, że 
planowanie podatkowe jest dobrze opracowane, zrozumiałe i oparte na obowiązujących 
przepisach prawa podatkowego. 
 
NCR Polska nie toleruje uchylania się od opodatkowania ani ułatwiania uchylania się od 
opodatkowania przez jakąkolwiek osobę (osoby) działającą (działające) w imieniu NCR 
Polska. 
 

3. Poziom ryzyka związanego z opodatkowaniem w Polsce, który NCR jest 
gotowy zaakceptować 
 

Dokonywana przez NCR Polska ocena ryzyka podatkowego wymaga, aby w przypadku, 
gdy prawo podatkowe jest niejasne lub podlega interpretacji, w odniesieniu do każdej 
przyjętej pozycji podatkowej ustalono, że ma ona co najmniej większe szanse na 
utrzymanie, niż na odrzucenie, w przypadku zakwestionowania jej przez organy 
podatkowe. 

  

4. Wymagane przepisami prawa informacje o integralności podatkowej za rok 
zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku 

Transakcje z podmiotami powiązanymi, 
których wartość przekracza 5% sumy 
bilansowej aktywów spółki. 

Tak 

 

Projekty restrukturyzacyjne, które NCR 
Polska planuje lub realizuje, a które mogą 
mieć wpływ na wysokość zobowiązań 
podatkowych spółki lub zobowiązań 
podatkowych podmiotów powiązanych. 

Nie 

Złożone przez NCR Polska wnioski o 
wydanie przez urząd skarbowy ogólnej 
interpretacji podatkowej. 

Nie 

Złożone przez NCR Polska wnioski o 
wydanie indywidualnej interpretacji 
podatkowej przez organy podatkowe 

Nie 

Złożone przez NCR Polska wnioski o 
wydanie wiążącej decyzji informacyjnej 

Nie 



 

 

w sprawie stawek dla celów rozliczeń 
podatku od towarów i usług 

Złożone przez NCR Polska wnioski o 
wydanie wiążącej decyzji w sprawie 
akcyzy dla celów rozliczeń podatku 
akcyzowego 

Nie 

Informacje o transakcjach NCR Polska z 
podmiotami z rajów podatkowych. 

Nie 

 

 


