AMAZON DEVELOPMENT CENTER POLAND SP. Z O.O.
Informacja o realizowanej strategii podatkowej
za rok podatkowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2020
Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona przez Amazon
Development Center Poland sp. z o.o. („ADCP” lub „Spółka”), NIP: 5862128060, spółkę należącą do
Grupy Amazon1, za rok podatkowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. oraz podana do
publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1800).
1. O ADCP
Amazon Development Center Poland sp. z o.o. (wcześniej Ivona Software sp. z o.o.) została
zarejestrowana w dniu 25 czerwca 2004 r. Siedziba Spółki mieści się pod adresem: Aleja Grunwaldzka
472, 80-309 Gdańsk, Polska. Spółka prowadzi głównie działalność badawczo-rozwojową w zakresie
nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z) oraz pozostałą działalność usługową w zakresie
technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z).
2. Nasza strategia w zakresie podatków
2.1. Procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z
przepisów prawa podatkowego stosowane przez ADCP
ADCP stosuje zasady zarządzania i procedury pozwalające na spełnienie zobowiązań dotyczących
zgodności z przepisami podatkowymi. Te procedury i procesy zostały opracowane i są stosowane
zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami.
Procesy stosowane w ADCP dotyczą deklarowania i opłacania podatków, które ADCP jest zobowiązana
płacić, niezależnie od formy poboru. Spółka stosuje procesy wewnętrzne obejmujące m.in.
rachunkowość, podatek dochodowy, ceny transferowe, podatek u źródła, podatek od towarów i usług
(VAT) oraz przekazywanie informacji o schematach podatkowych. Ponadto w ADCP stosuje się także
praktyki dotyczące szczególnych zagadnień lub problemów podatkowych, aby ułatwić prawidłowe
wypełnianie zobowiązań podatkowych.
Powyższe procesy mają na celu zapewnienie wypełniania obowiązków podatkowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Są one monitorowane i, w razie potrzeby,
aktualizowane.
2.2. Dobrowolne formy współpracy z Krajową Administracją Skarbową
ADCP dąży do otwartej, profesjonalnej i konstruktywnej komunikacji z Krajową Administracją
Skarbową (polskimi organami podatkowymi). Obejmuje to, w stosownych przypadkach, informowanie
polskich organów podatkowych o zmianach i wydarzeniach związanych z jej działalnością gospodarczą.
Cenimy sobie otwartą współpracę z organami podatkowymi i jesteśmy gotowi odpowiadać na pytania
ze strony tych organów.
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Tam, gdzie jest to możliwe i stosowne, zwracamy się do polskich organów podatkowych o
indywidualne interpretacje prawa podatkowego w celu rozwiązania złożonych lub niewystarczająco
jasnych kwestii związanych ze stosowaniem przepisów podatkowych do naszej działalności.
3. Wypełnianie obowiązków podatkowych w Polsce
ADCP płaci w Polsce szereg różnych podatków, w tym podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).
Pobieramy i odprowadzamy również podatki pracownicze oraz podatki pośrednie takie jak VAT.
W odniesieniu do wszystkich płaconych przez nas podatków prowadzimy wymaganą ewidencję
rachunkową, składamy wymagane prawem deklaracje i informacje podatkowe, w tym elektroniczne
Jednolite Pliki Kontrolne (JPK), stosujemy wymagane procedury (np. płatność podzieloną VAT) oraz
zbieramy lub sporządzamy dokumentację podatkową, w tym dokumentację cen transferowych. Nasz
zespół ds. rozliczeń podatkowych, w razie potrzeby współpracujący ściśle z zewnętrznymi doradcami
podatkowymi, zapewnia prawidłowe i terminowe wykonywanie naszych obowiązków podatkowych w
Polsce.
ADCP wypełnia również swoje obowiązki w zakresie przekazywania informacji o tzw. schematach
podatkowych (MDR). Stosujemy procedury MDR pozwalające na identyfikację i raportowanie
uzgodnień, które zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi są uznawane za podlegające zgłoszeniu.
W 2020 r. ADCP przekazało Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej jedną informację o schemacie
podatkowym dotyczącą podatku od czynności cywilnoprawnych.
4. Informacja o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych, itp.
W 2020 roku ADCP nie złożyła żadnych wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji
podatkowych, interpretacji ogólnych, wiążącej informacji stawkowej ani wiążącej informacji
akcyzowej.
5. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi i działaniach restrukturyzacyjnych
5.1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi
Poniżej znajduje się podsumowanie informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi (zgodnie z
odpowiednimi polskimi przepisami podatkowymi) dokonanych do ADCP w 2020 roku, których wartość
przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów (w rozumieniu polskich przepisów o rachunkowości),
zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym ADCP za rok 2020:
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Źródło: Sprawozdanie finansowe ADCP za rok 2020
Warunki transakcji zawartych przez ADCP z podmiotami powiązanymi w roku zakończonym 31 grudnia
2020 r. zostały oparte na warunkach rynkowych.
5.2. Informacje o działaniach restrukturyzacyjnych
W 2020 r. ADCP rozważała reorganizację różnych funkcji związanych z procesami wsparcia biznesu, ale
nie przeprowadziła w tym roku żadnej reorganizacji. Poza tym Spółka nie planowała ani nie
podejmowała w 2020 r. żadnych działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby wpłynąć na kwotę
zobowiązań podatkowych ADCP lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych.
6. Informacje o rozliczeniach podatkowych w jurysdykcjach prowadzących szkodliwą konkurencję
podatkową
W 2020 roku ADCP nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i
art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w
obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a §
10 Ordynacji podatkowej.
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