Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o.
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020
Sporządzona zgodnie z Art. 27c. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe
wykonanie
Motorola Solutions Systems Polska sp. z o.o. (dalej jako: Spółka) jest spółką w pełni zależną
od Motorola Solutions Finance EMEA Ltd, podmiotu w pełni zależnego od Motorola
Solutions, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, notowanego na Nowojorskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych. Motorola Solutions, Inc. i jej spółki zależne określane są jako
Grupa Motorola Solutions (dalej jako: Grupa). Jako członek Grupy, Spółka zobowiązana jest
do przestrzegania wytycznych podatkowych i kodeksów postępowania ustalonych przez
spółkę dominującą. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy realizacją obowiązków
wynikających z grupowych wytycznych i krajowych przepisów prawa podatkowego, Spółka
zawsze podejmuje niezbędne działania zapewniajace wywiązywaniu się ze wszystkich
obowiązków w sposób zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
Spółka w ramach bieżącej działalności pracuje nad całym zakresem zadań podatkowych
głównie w obszarach podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych
oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Szczegółowe informacje księgowe
wymagane do sprawozdawczości podatkowej Spółki są gromadzone i uzgadniane przez
doświadczonych i odpowiednio przeszkolonych specjalistów wewnętrznych. Jeżeli istnieją
jakiekolwiek wątpliwości interpretacyjne Spółka zasięga profesjonalnej porady u
zewnętrznych doradców podatkowych.
Z uwagi na fakt, że Spółka jest znaczącym podmiotem w Grupie, Spółka podlega grupowym
wytycznym z zakresu kontroli finansowej i podatkowej w celu zapewnienia zgodności
działalności Spółki z prawem, a same księgi rachunkowe Spółki są audytowane zarówno na
poziomie ustawowym w Polsce, jak i na poziomie Grupy.

Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
Spółka w roku podatkowym 2020 nie podejmowała dobrowolnej współpracy z organami
Krajowej Administracji Skarbowej w ramach Programu Współdziałania.

Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem na terytorium Polski. Spółka jest świadoma
spoczywających na niej obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i w
sposób poważny podchodzi do ich realizacji.
W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych spółka terminowo składa zeznanie o
wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz wpłaca należny podatek. Spółka
przed zlożeniem zeznania zleca zewnętrznemu doradcy podatkowemu przegląd kalkulacji

podatku dochodowego oraz deklaracji. W trakcie roku podatkowego Spółka wpłaca zaliczki
na podatek dochodowy obliczone w sposób uproszczony.
W zakresie podatku VAT Spółka rozlicza się w okresach miesięcznych składając przy tym
do właściwego urzędu skarbowego JPK-VAT z deklaracją w wariancie JPK_V7M. Spółka
prowadzi ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku VAT i
sporządzenie informacji podsumowujących.
W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Spółka, jako pracodawca, pełni rolę
płatnika. W ramach obowiązków płatnika, Spółka w ciągu roku podatkowego oblicza,
pobiera i wpłaca w wyznaczonych terminach zaliczki na podatek od dochodów osiągniętych
przez podatników.
Spółka w roku 2020 nie miała obowiązku przekazania Szefowi Krajowej Administracji
Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt
10 Ordynacji podatkowej.

Transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których
wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o
rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego spółki, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi
Rzeczypospolitej Polskiej
Przynależność do Grupy sprawia, że Spółka podlega przepisom rozdziału 1a ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych – ceny transferowe. Spółka w sposób ostrożny i
odpowiedzialny podchodzi do tematu ustalania wewnątrzgrupowych cen towarów i usług
między spółkami powiązanymi. Zespół specjalistów do spraw cen transferowych
przygotowuje analizy porównawcze i dokumentację cen transferowych zgodnie z
wytycznymi OECD dotyczącymi cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i
administracji podatkowej oraz odpowiednimi lokalnymi przepisami dotyczącymi cen
transferowych, które są następnie oceniane i akceptowane przez kierownictwo wyższego
szczebla. Gwarantuje to, że ceny stosowane w rozliczeniach wewnątrzgrupowych są na
poziomie rynkowym, a sama Spółka nie stosuje praktyk polegających na unikaniu
opodatkowania.

Planowane lub podejmowane przez podatnika działania restrukturyzacyjne mające
wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych
w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4
Spółka w roku podatkowym 2020 nie podejmowała ani nie planuje działań
restrukturyzacyjnych mających wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub
podmiotów powiązanych.

Ogólne interpretacje podatkowe
Spółka w roku podatkowym 2020 nie składała wniosków o wydanie ogólnych interpretacji
podatkowych, o których mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Indywidualne interpretacji podatkowe
Spółka w roku podatkowym 2020 nie składała wniosków o wydanie interpretacji przepisów
prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

Wiążące informacje stawkowe
Spółka w roku podatkowym 2020 nie składała wniosków o wydanie wiążących informacji
stawkowych, o których mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

Wiążące informacje akcyzowe
Spółka w roku podatkowym 2020 nie składała wniosków o wydanie wiążących informacji
akcyzowych, o których mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym.

Rozliczenia podatkowe na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą
konkurencję podatkową
Spółka w roku podatkowym 2020 nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub
w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych
wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

