
        
 

 

             
             

          
                 

           
 

        

     

          
            

  

         
  

         
         

 

         
       

          
         
           

  

  

       
          
         

          
           

            
       

 

           
         

           
           
        
           

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ NA ROK PODATKOWY 
2021 

Zgodnie z art. 27c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Oracle Polska 
Sp. z o.o. (dalej – Oracle Polska lub Spółka) publikuje niniejsze Sprawozdanie na 
temat stosowanej strategii podatkowej w roku podatkowym zakończonym 31 maja 
2021 r. (rok podatkowy od 1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r., dalej – FY21). 

Na potrzeby poniższego ujawnienia, działalność Spółki jest spójna z całą grupą 
Oracle. 

Polityki i procedury podatkowe stosowane przez Oracle Polska 

Zarządzanie ryzykiem i nadzór korporacyjny 

Oracle stosuje zasady i procedury podatkowe na szczeblu kierowniczym oraz 
przez innych pracowników wyższego szczebla w całej organizacji. Polityka ma na celu 
zapewnienie, że: 

 wszystkie rozliczenia podatkowe są dokonywane zgodnie z lokalnymi 
przepisami podatkowymi, 

 wszystkie podatki bezpośrednie i pośrednie są płacone terminowo 
 uwzględniono wszelkie istotne nowo uchwalone zmiany w prawie 

podatkowym. 

Aby zapewnić prawidłowe stosowanie zasad i procedur podatkowych oraz 
odpowiednie monitorowanie ryzyka podatkowego, Oracle stosuje wyrafinowany 
proces przestrzegania przepisów podatkowych, który opiera się na kontrolach i 
solidnym systemie ewidencji podlegającym Zgodności Sarbanes Oxley. Starając się 
osiągnąć „najlepsze w swojej klasie” standardy, Oracle angażuje się w ciągłe 
doskonalenie procesów. 

Planowanie podatków 

Oracle, prowadząc swoją działalność handlową, uwzględnia przepisy 
podatkowe w jurysdykcjach, w których prowadzi działalność. Oracle dąży do 
zachowania pełnej zgodności ze wszystkimi przepisami i regulacjami podatkowymi 
oraz opublikowanymi praktykami lokalnych organów podatkowych, a także stara się 
działać w sposób efektywny podatkowo. W przypadku zmian w prawie podatkowym 
podejście Oracle polega na rozważeniu, jakie zmiany, jeśli w ogóle, są wymagane, 
aby zapewnić, że nadal przestrzegamy przepisów podatkowych. 

Zagrożenia 

Oracle stale monitoruje zmiany w prawie podatkowym, a nasze zasady i 
procedury wymagają odzwierciedlenia wpływu wszelkich istotnych zmian w prawie 
podatkowym. Oracle ocenia nowe przepisy i regulacje podatkowe oraz, w razie 
potrzeby, wdraża zmiany, aby spełnić te nowe wymagania, aby zapewnić stałą 
zgodność. W razie potrzeby Oracle zatrudnia zewnętrznych profesjonalnych 
doradców i ekspertów do pomocy w sytuacjach wątpliwosci co do właściwego 



          
         

     

          
        
           

           
           

      

    

          
           
         

      

         
       

          
          

           
         

     

  

           
  

       

           
      

    

           
   

          
          

      

 

 

 

 

stosowania prawa podatkowego. W stosownych przypadkach Oracle zwraca się do 
lokalnego organu podatkowego o wkład w celu zminimalizowania ryzyka. 

Wykonywanie obowiązków podatkowych w Polsce 

Oracle Polska jest zarejestrowanym podatnikiem w Polsce. Oracle Polska jest 
świadoma swoich zobowiązań podatkowych i zapewnia terminowe składanie 
deklaracji podatkowych i formularzy, w tym podatku dochodowego od osób prawnych, 
cen transferowych, podatku VAT, podatku u źródła oraz podatku dochodowego od 
osób fizycznych. Oracle Polska terminowo reguluje należne podatki i odpowiada na 
zapytania organów podatkowych w wyznaczonych terminach. 

Współpraca z organami podatkowymi 

Oracle Polska stara się współpracować z organami podatkowymi w sposób 
przejrzysty i oparty na współpracy, przekazując informacje w sposób dokładny i 
terminowy, dostarczając dodatkowe informacje na żądanie oraz odpowiadając na 
pytania w sposób kompletny i terminowy. 

Transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy 
bilansowej aktywów (na podstawie Statutowego Sprawozdania Finansowego) 

Jako członek Grupy Oracle, Oracle Polska w roku finansowym FY21, 
uczestniczyła w transakcjach z innymi podmiotami Oracle, które przekroczyły 5% 
sumy bilansowej aktywów. Oracle Polska wywiązała się ze swoich zobowiązań w 
zakresie przestrzegania cen transferowych, w tym przygotowania dokumentacji cen 
transferowych i złożenia zgłoszenia TPR-C. 

Działania restrukturyzacyjne 

W roku finansowym FY21, Oracle Polska nie podejmowała ani nie planowała 
działań restrukturyzacyjnych. 

Transakcje z krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową 

W roku finansowym FY21, Oracle Polska nie zawierała transakcji z terytoriami 
lub krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową. 

Informacje o złożonych wnioskach 

W roku finansowym FY21, Oracle Polska nie złożyła wniosków o wydanie 
ogólnych interpretacji podatkowych. 

W roku finansowym FY21, Oracle Polska nie wystąpiła o Uprzednie 
Porozumienia Cenowe (APA) i nie była zobowiązana do przekazywania Szefowi 
Krajowej Administracji Skarbowej raportowania dotyczącego MDR. 



          

 

               
              

                  
     

            
     

        

    

              
           

             
            
          

             
          

             
             

     

  

             
             

             
                

               
 

 

          
              

            
            

          
             

               
    

      

              
             

REPORT ON APPLIED TAX STRATEGY FOR THE TAX YEAR 2021 

Pursuant to Art. 27c of the Corporate Income Tax Act Oracle Polska Sp. z o.o. 
(hereinafter - Oracle Polska or the Company) is publishing this Report on applied tax 
strategy for the tax year ended May 31st , 2021 (tax year from June 1, 2020 to May 31, 
2021, hereinafter – FY21). 

For the purpose of the following disclosure, the Company’s operations are consistent 
with the overall Oracle group. 

Tax policies and procedures applied by Oracle Polska 

Risk management and governance 

Oracle has tax policies and procedures set at the executive level and by other 
senior personnel throughout the organisation. The policies seek to ensure that: 

 all tax filings are made in compliance with local tax laws, 
 all direct and indirect taxes are paid on a timely basis 
 any relevant newly enacted tax law changes are reflected. 

To ensure that the tax policies and procedures are correctly applied and tax 
risks are appropriately monitored, Oracle operates a sophisticated tax compliance 
process, which is underpinned by controls and a robust records system subject to 
Sarbanes Oxley Compliance. In an effort to achieve ‘best in class’ standards, Oracle 
engages in continuous process improvement. 

Tax planning 

Oracle considers the tax laws in the jurisdictions in which it operates when 
conducting its commercial operations. Oracle seeks to be fully compliant with all tax 
laws, regulations, and published practices of local tax authorities, and seeks to operate 
in a tax efficient manner. When there are changes in tax law, Oracle’s approach is to 
consider what changes, if any, are required to ensure that we continue to be tax 
compliant. 

Risks 

Oracle constantly monitors tax law developments and our policies and 
procedures require that the impact of any relevant changes in tax law are reflected. 
Oracle evaluates new tax laws and regulations and, where necessary, will implement 
changes to meet these new requirements, in order to ensure constant compliance. 
Where necessary, Oracle engages external professional advisors and experts to 
assist in situations where there may be uncertainty as to the appropriate application 
of tax law. Where appropriate, Oracle will seek input from the local tax authority to 
reduce uncertainty and risk. 

Performance of tax-related obligations in Poland 

Oracle Polska is a registered taxpayer in Poland. Oracle Polska is aware of its 
tax obligations and ensures timely filing of tax returns and forms including Corporate 



            
              

   

     

            
            

           
     

            
         

             
             
           

            

  

            

       

             
      

    

            
  

             
              

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Income Tax, Transfer Pricing, VAT, Withholding tax and Personal Income Tax. Oracle 
Polska settles taxes due in timely manner and replies to tax authorities queries within 
stipulated deadlines. 

Cooperation with the tax authorities 

Oracle Polska seeks to engage with tax authorities in a cooperative, transparent 
and collaborative way by reporting information in an accurate and timely fashion, 
providing additional information where requested, and responding to questions in a 
complete and timely manner. 

Transactions with related parties value of which exceeds 5% of the assets 
balance sheet total (based on the Statutory Financial Statements) 

As a member of Oracle Group, Oracle Polska was involved in transactions with 
other Oracle entities during FY21 which exceeded 5% of the assets balance sheet 
total. Oracle Polska has met its transfer pricing compliance obligations, including 
preparation of Transfer Pricing documentation and submission of TPR-C filing. 

Restructuring activities 

In FY21 Oracle Polska did not undertake or plan any restructuring activities. 

Transactions with countries applying harmful tax competition 

In FY21 Oracle Polska did not enter into any transaction with territories or 
countries applying harmful tax competition. 

Information on submitted applications 

In FY21 Oracle Polska did not submit any applications for general tax 
interpretations. 

In FY21 Oracle Polska did not apply for an Advance Pricing Agreement (APA) 
and was not obliged to provide the Head of the National Revenue Administration with 
MDR related reporting. 


