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wykaz pojęć
i skrótów.
dla celów niniejszego dokumentu poniższe terminy przyjmują następujące znaczenie:

2021 r.

skrót opis

rok podatkowy rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2021 r. i zakończony
w dniu 31 grudnia 2021 r. 

grupa określenie odnoszące się do wszystkich spółek zrzeszonych
w pod marką Randstad na całym świecie

spółka, Randstad Services APO Randstad Services APO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa

wstęp

Randstad Services APO

Niniejszy dokument przedstawia sposób realizacji strategii podatkowej w 2021 r. przez Randstad Services APO
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, będącej częścią Grupy Randstad.

Randstad Services APO prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług outsourcingu na rzecz swoich
klientów zewnętrznych. 

www.gov.pl/web/finanse/indywidualne-dane-podatnikow-cit

Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona zgodnie z art. 27c
ust. 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity,
Dz.U. 2020 poz. 1406 z późniejszymi zmianami).
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Randstad Services APO jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych o obrotach przekraczających
50 mln EUR osiągniętych w roku finansowym (podatkowym) zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r. ,
jest zobowiązana do sporządzenia i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok
finansowy (podatkowy) zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. 
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tabela 1. Podstawowe informacje o Spółce

nazwa Spółki Randstad Services APO Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa

siedziba Spółki al. Jerozolimskie 134, Warszawa 02-305

dane identyfikacyjne Numer KRS: 0000442224
Numer NIP: 5272557469
Numer REGON: 141161604

kapitał zakładowy 50 000 PLN

data wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego

liczba pracowników (przeciętne
zatrudnienie) w 2021 r.

2012-11-30

2 131

procesy oraz procedury
dotyczące zarządzania
wykonywaniem obowiązków
wynikających z przepisów prawa
podatkowego i zapewniających
ich prawidłowe wykonanie

Podstawowe zasady postępowania w sprawach podatkowych Spółki opierały się na przepisach 
podatkowych oraz powszechnie stosowanych dobrych praktyk w tym zakresie. W celu
efektywnej implementacji zasad postępowania Spółka dysponowała właściwymi procedurami 
oraz posiadała odpowiednie procesy warunkujące prawidłowe wypełnienie obowiązków
nałożonych przez przepisy prawa podatkowego. Funkcjonujące w Spółce procedury i procesy 
zostały opracowane i wdrożone z uwzględnieniem charakteru Spółki, jej struktury organizacyjnej 
oraz specyfiki branży HR, w której Spółka działa. Spółka należąca do międzynarodowej Grupy 
Randstad, stosowała ponadto polityki i procedury obowiązujące w Grupie. 

Spółka dbała o stałe usprawnianie procesów zarządzania, kontrolowania i rozliczania podatków,
co przełożyło się na prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych.
Implementacja procesów i procedur umożliwiła uzyskanie i utrzymanie kontroli nad sprawami
podatkowymi zapewniając zgodność z przepisami podatkowymi i wymogami w zakresie
sprawozdawczości oraz zarządzania ryzykiem w tym obszarze.

Niniejszy dokument przedstawia sposób realizacji strategii podatkowej w 2021 r. przez Randstad Services APO
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, będącej częścią Grupy Randstad.

Randstad Services APO prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług outsourcingu na rzecz swoich
klientów zewnętrznych. 



Realizacja obowiązków z zakresu rozliczeń podatkowych Spółki odbywała z udziałem
doświadczonych pracowników we współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług,
co zagwarantowało:

Spółka postępowała zgodnie ze swoją strategią podatkową określającą podejście Spółki
do kluczowych zagadnień w zakresie podatków oraz posiadała szczegółowe polityki i instrukcje 
regulujące sposób postępowania w zakresie realizacji obowiązków podatkowych. 
Spółka dołożyła wszelkich starań, aby przekaz informacji pomiędzy kadrą zarządzającą
i pracownikami odpowiedzialnymi za podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych
a działem odpowiedzialnym za rozliczenia podatkowe Spółki był kompletny i zrozumiały.
W zakresie zarządzania ryzykiem i kontroli Spółka podejmowała działania mające na celu
identyfikację ryzyk podatkowych poprzez odpowiednie kontrole i monitorowanie, a następnie ich 
eliminację lub ograniczenie. W przypadku wystąpienia ryzyka stosowano środki mające na celu 
jego zminimalizowanie lub całkowite wyeliminowanie, zgodne z wewnętrznymi procedurami. 
Dla zapewnienia prawidłowej i kompletnej ewidencji gromadzonych danych Spółka posiadała 
narzędzia informatyczne, obejmujące przede wszystkim rozbudowany system księgowy
pozwalający na zachowanie integralności wprowadzanych danych i automatyzację pracy. 

Spółka nie korzystała z innych dobrowolnych form współpracy z Krajową Administracją
Skarbową.

W swojej działalności Spółka skupiała się na rzetelnej sprawozdawczości i przestrzeganiu
przepisów, w tym na terminowym składaniu wszystkich deklaracji, formularzy i informacji
podatkowych, zbieraniu dokumentacji oraz dotrzymywaniu terminów płatności podatków. Spółka 
dokładała wszelkich starań, aby przekazywane informacje wiernie odwzorowywały stan
faktyczny oraz były kompletne, aktualne i zrozumiałe. 

dobrowolne formy współpracy
z organami Krajowej Administracji
Skarbowej

informacja o zrealizowanych
przez Spółkę obowiązkach
podatkowych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

zgodność rozliczeń podatkowych Spółki z przepisami
zabezpieczenie prawidłowego sposobu realizacji obowiązków podatkowych
oraz stabilność wykonywanych procesów. 

Spółka realizowała obowiązki podatkowe we wszystkich obszarach wymaganych przepisami 
prawa podatkowego, biorąc pod uwagę zakres działalności Spółki. W szczególności był
to podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek od towarów i usług (VAT).



Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych (tj. wartość
przychodów podatkowych, kosztów uzyskania przychodów dochodu podatkowego, należnego 
podatku) są publikowane regularnie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zgodnie
z obowiązującymi przepisami. 

Ponadto, Spółka realizowała obowiązki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych 
(PIT) i podatku u źródła (WHT), a także odprowadzała składki na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Spółki (ZUS) oraz dokonywała wpłat 
składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Łączne obciążenie podatkowe  (ang. total tax contribution) Spółki w 2021 roku w Polsce
wyniosło prawie 77 milionów złotych. Na kwotę składają się podatki i opłaty zapłacone
do budżetu bezpośrednio przez Spółkę oraz podatki i opłaty pobrane i odprowadzone w wyniku 
operacji biznesowych.

W celu zapewnienia prawidłowego i terminowego wywiązywania się z obowiązku raportowania 
schematów podatkowych, Spółka opracowała i wdrożyła procedurę określającą czynności
i działania podejmowane w celu wypełniania obowiązków przekazywania informacji
o schematach podatkowych.

Spółka w 2021 r. nie zidentyfikowała żadnych schematów podatkowych i w związku z tym nie 
przekazała takiej informacji do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 27c 
ust. 2 pkt. 2 ustawy o Podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka dokonała w 2021 r. poniższych transakcji, których łączna wartość przekroczyła 5% sumy 
bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie
ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki:

informacja o liczbie przekazanych
Szefowi Krajowej Administracji
Skarbowej informacji o schematach
podatkowych, z podziałem
na podatki, których dotyczą

informacja o transakcjach
z podmiotami powiązanymi

Łączne obciążenie podatkowe obejmuje wszystkie podatki i opłaty wniesione do budżetu państwa przez spółkę działającą w roli podatnika
oraz płatnika m.in. podatki dochodowe, podatki związane z towarami i usługami, opłaty i podatki środowiskowe czy podatki pracownicze.
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opłata licencyjna Holandia

usługi zarządcze Holandia

odsetki Szwajcaria

usługi kadrowo płacowe Polska

rodzaj transakcji kraj



Wskazane powyżej informacje o transakcjach są spójne z danymi ujętymi w informacji o cenach 
transferowych (formularz TPR-C) złożonej przez Spółkę za 2021 r. 
Spółka terminowo wywiązała się z obowiązków w zakresie cen transferowych, w szczególności 
posiada dokumentację cen transferowych (master file, local file oraz benchmarki) za 2021 r. 
Ponadto, Spółka złożyła w terminie informacje o cenach transferowych (formularz TPR-C)
oraz oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Spółka nie podejmowała ani nie planuje podjąć żadnych działań restrukturyzacyjnych,
które mogłyby mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów
z nią powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych.

informacja o planowanych
lub podejmowanych przez Spółkę
działaniach restrukturyzacyjnych
mogących mieć wpływ na wysokość
zobowiązań podatkowych Spółki
lub podmiotów powiązanych

usługa pracy tymczasowej Polska

outsourcing procesów rekrutacyjnych Polska

usługa administracyjna Polska

podnajem powierzchni biurowej Polska

odsetki Polska

usługa administracyjno-biurowa Polska

usługa serwisowa Polska

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących
szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie 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.

informacje dotyczące dokonywania 
rozliczeń podatkowych podatnika
na terytoriach lub w krajach
stosujących szkodliwą konkurencję 
podatkową



nie była zarejestrowana w celu rozliczania podatków;

nie składała deklaracji ani formularzy podatkowych;
nie pobierała i nie odprowadzała podatków.

W szczególności na powyżej wskazanych terytoriach / krajach Spółka w 2021 r.:

W 2021 r. Spółka nie złożyła żadnych wniosków o wydanie:

Spółka złożyła wnioski do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie następujących 
indywidualnych interpretacji podatkowych:

informacje o złożonych
przez Spółkę wnioskach ogólnej interpretacji podatkowej;

wiążącej informacji stawkowej;

wiążącej informacji akcyzowej.

wniosek z zakresu podatku od towarów i usług VAT dotyczący formy przechowywania
dokumentacji oraz sposobu jej przechowywania;

wniosek z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczący opodatkowania
zleceniobiorców nie będących obywatelami Polski.
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