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I.

Introduction

I.

This information is provided by Sabre Polska Sp. z o.o. (the
Company) to fulfil its obligations under Article 27c of the Act of 15
February 1992 on the Corporate Income Tax (Journal of Laws of 2021,
item 1800, as amended).

Wstęp

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Spółkę Sabre Polska
Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) obowiązków wynikających z art. 27c ustawy
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.).

This information relates to the tax strategy executed by the Company Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez
in tax year 2020.
Spółkę w roku podatkowym 2020.
This Information does not contain any data with restricted access. This
is due to the application of legal regulations, in particular data covered
by the provisions on the protection of classified data. Consequently,
the Company may not disclose this sort of data due to the obligations
imposed on it under the provisions of law, rights, contractual
obligations or resulting from business decisions made by the
Company.

Dokument ten nie zawiera informacji, do których dostęp jest
zastrzeżony z uwagi na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa,
w szczególności informacji objętych przepisami o ochronie informacji
niejawnych, informacji, których Spółka nie może ujawniać z uwagi na
nałożone na nią obowiązki wynikające z przepisów prawa,
zobowiązania kontraktowe lub wynikające z podjętych przez Spółkę
decyzji biznesowych.

Additionally, this Information does not cover confidential data which, Dodatkowo, niniejsza Informacja nie obejmuje informacji poufnych,
due to the Company's plans and business ventures, are protected as które ze względu na realizowane przez Spółkę plany i przedsięwzięcia
data covered by trade, industrial, professional or production secrets.
biznesowe podlegają ochronie, jako dane objęte tajemnicą handlową,
przemysłową, zawodową lub tajemnicą procesu produkcyjnego.

II.

General

II.

1. Information on the Company

Informacje ogólne

1. Informacje o Spółce
Spółka Sabre Polska Sp. z o.o wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000052497 prowadzi działalność
gospodarczą pod adresem ul. Księdza Józefa Tischnera 8, 30-418
Kraków, kraj Polska, NIP: 6772155817, REGON: 357221300. Kapitał
zakładowy Spółki wynosi 2650000,00 zł

Sabre Polska Sp. z o.o. entered into register of entrepreneurs of the
National Court Register kept by the District Court for KrakówŚródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court
Register, nr NCR 0000052497, the share capital PLN 2,650,000.00
NIP: 6772155817, REGON: 357221300, with its registered office in
Księdza Józefa Tischnera 8, 30-418 Kraków, Poland.
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Spółka Sabre jest wiodącym dostawcą technologii dla światowej
branży turystycznej. Spółka prowadzi globalny rynek podróży (z eng.
„global distribution system”, tzw. GDS) łączący nabywców
i dostawców. Oprogramowanie, dane, rozwiązania mobilne
i dystrybucyjne Sabre są wykorzystywane przez setki linii lotniczych
i tysiące hoteli w celu zarządzania najważniejszymi operacjami, w tym
rezerwacjami pasażerów i gości, zarządzaniem przychodami, lotami,
siecią i załogą.

Sabre Corporation is the leading technology provider to the global
travel industry. Sabre Corporation operates a leading global travel
marketplace (the global distribution system or GDS), connecting travel
buyers and suppliers. Sabre Corporation’s software, data, mobile and
distribution solutions are used by hundreds of airlines and thousands
of hotel properties to manage critical operations, including passenger
and guest reservations, revenue management, flight, network and
crew management.

The Company operates as a software development centre of Sabre Spółka również wprowadza na rynek rozwiązania GDS i IT, a także
Corporation. The Company also markets the GDS and IT solutions, as zapewnia wsparcie technologiczne dla branży turystycznej i lotniczej,
well as provides technological support for the tourism and aviation w tym biur podróży.
industries, including travel agencies.
2. Objectives of the Company’s tax strategy

2. Cele podatkowej strategii Spółki

Sabre Polska aims to ensure compliance with relevant tax law and Spółka Sabre Polska realizuje strategię podatkową mającą na celu
regulations.
doprowadzenie do należytego wypełniania obowiązków wynikających
z przepisów prawa podatkowego
Performance of public-law obligations and the requirement to pay the
related tax liabilities to the State Treasury are treated by the
Company's management as the obligations resulting from conducting
business activity in the territory of the Republic of Poland.

Realizowanie obowiązków publicznoprawnych oraz konieczność
uiszczania należności z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa
traktowana jest przez władze Spółki, jako obowiązek wynikający
z prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

To complete accurate tax computations and returns Sabre Polska puts Aby zapewnić prawidłową kalkulację zobowiązań podatkowych
in place procedures, processes and good practices that include both i terminowe składanie deklaracji Sabre Polska wdraża procedury,
automated and manual operations.
procesy i dobre praktyki, które składają się zarówno z operacji
automatycznych, jak i manualnych.
The Company also employs external tax advisors to provide guidance Spółka angażuje również zewnętrznych specjalistów podatkowych,
and support in direct and indirect tax matters.
którzy udzielają konsultacji i wsparcia w kwestiach podatków zarówno
bezpośrednich, jaki i pośrednich.

2

The Company’s Management Board and Local Accounting Team are
supported by the Sabre Tax Function based in the United States, but
has an EMEA specific tax team located in the United Kingdom. The
Sabre Tax Function’s role is to ensure effective and adequate control
of the organization to meet the obligations imposed on the Company
by the provisions of the tax law.

Zarząd Spółki oraz Lokalny Zespół Księgowości dysponują wsparciem
ze strony Grupowego Działu Podatkowego zlokalizowanego w USA,
ale posiadającego zespół specjalistów podatkowych regionu EMEA
z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Rolą specjalistów podatkowych
ze strony Grupy jest zapewnienie skutecznego i odpowiedniego
poziomu kontroli w ramach organizacji w celu zapewnienia wywiązania
się z obowiązków nałożonych na Spółkę przez przepisy prawa
podatkowego.

The Company's organizational structure, involvement of external
compliance providers, as well as the division of roles and multi-stage
data verification support the assurance of compliance of tax
settlements.

Struktura organizacyjna Spółki, wspierana przez zaangażowanie
wewnętrznych i zewnętrznych specjalistów podatkowych, a także
podział ról i wieloetapowa weryfikacja danych sprzyjają zapewnieniu
zgodności rozliczeń podatkowych.

The final approval of tax settlements and submission of tax Ostateczne zatwierdzenie rozliczeń i złożenie deklaracji podatkowych
declarations is preceded by work performed on several levels by poprzedzone jest pracami wykonywanymi na kilku poziomach
organizacyjnych przez wyspecjalizowane zespoły, na które składa się:
specialized teams and consist of:
−

postings of transactions in specialized accounting departments,
e.g. Accounts Payable, Accounts Receivable;

−

delegating to external compliance advisors specific tasks
supporting tax settlements process (applies to both direct and
indirect taxes);

−

adequate control of the Sabre Tax Function.

−

księgowanie
transakcji
księgowych, m.in. AP, AR;

w

wyspecjalizowanych

działach

−

delegowanie do zewnętrznych specjalistów podatkowych
określonych zadań wspierających proces rozliczeń podatkowych
(dotyczy zarówno podatków bezpośrednich, jak i pośrednich);

−

odpowiednia kontrola Działu Podatkowego Grupy

The Company is required to maintain the internal controls that are W ramach prowadzonej działalności Spółka zobowiązana jest
do utrzymywania procedur kontroli wewnętrznej wdrożonych przez
implemented in the broader Sabre Corporation group.
Grupę Sabre.
Those are the controls implemented in accordance with Sarbanes Są to kontrole wdrożone zgodnie z amerykańskimi standardami
Oxley (SOX) to cover the entire Sabre Corporation group and support Sarbanes Oxley (SOX), które obejmują całą Grupę i mają na celu
tworzenie spójnego środowiska kontroli, w tym również w zakresie
the control environment, including tax reporting.
sprawozdawczości podatkowej.
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Jest to również widoczne w podejmowanych przez Spółkę działaniach,
mających na celu przestrzeganie obowiązujących przepisów
podatków, poprzez stosowanie określonych czynności kontrolnych, tj.
zasada „drugiej pary oczu”, czy pozyskiwanie akceptacji kadry
kierowniczej na najwyższym poziomie w organizacji.

This is also reflected in the activities undertaken by the Company
aimed at compliance with taxes through certain internal controls best
practices such as the “preparer and reviewer” procedure or the high
level of acceptance by executives. This policy of involving specialists
in several levels preparation and verification ensures delivering high
quality tax information and allows full and in-depth quality control.

The Sabre Tax Function is responsible for monitoring and managing Dział Podatkowy Sabre jest odpowiedzialny za regularne
appropriate control procedures to ensure compliance processes are monitorowanie i zarządzanie odpowiednimi procedurami kontrolnymi
robust and adhere to internal and external requirements.
w celu zapewnienia, że procesy zgodności są solidne i zapewniają
przestrzeganie wewnętrznych i zewnętrznych wymogów.
The Sabre Tax Function is also responsible for overseeing the day-today management of the Sabre’s Group tax affairs and is involved in all
significant business developments, ensuring that tax consequences
are timely considered in the decision-making process.

Dział Podatkowy jest również odpowiedzialny za nadzorowanie
bieżącego zarządzania sprawami podatkowymi Grupy Sabre, a także
jest zaangażowany we wszystkie ważne wydarzenia biznesowe,
zapewniając terminowe uwzględnianie konsekwencji podatkowych
w procesie decyzyjnym.

To follow stewardship and governance, the role of the Sabre Tax
Function is to monitor the tax laws and regulations in all countries
where the Sabre Corporation group operates in purpose to establish
the optimal processes that ensure continuing quality in tax compliance.
The Sabre Tax Function ensures that due tax controls are identified,
monitored, and implemented.

Aby wspierać kierowanie oraz zarządzanie, rolą Działu Podatkowego
jest monitorowanie przepisów podatkowych we wszystkich krajach,
w których Grupa Sabre prowadzi działalność, w celu ustanowienia
optymalnych procesów zapewniających stałą jakość w zakresie
przestrzegania przepisów podatkowych. Dział Podatkowy czuwa nad
identyfikowaniem, monitorowaniem i wdrażaniem niezbędnych kontroli
podatkowych.

The Company’s tax strategy is subject to regular reviews and it is
adapted to changes outside and inside the organization, as well as to
new risks resulting from operating in the IT industry in Poland and
worldwide.

Strategia podatkowa Spółki podlega regularnym przeglądom i jest
dostosowywana do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz
organizacji oraz do zidentyfikowanego ryzyka podatkowego
związanego z prowadzeniem działalności w branży IT w Polsce oraz
na rynku światowym.
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III.

Information
on
the
taxpayer-implemented
management procedures and processes ensuring tax
obligation performance and tax compliance along
with information on the forms of voluntary
cooperation
with
the
National
Revenue
Administration.

III.

Informacje
o
stosowanych
przez
podatnika
procesach
oraz
procedurach
dotyczących
zarządzania
wykonywaniem
obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz
stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach
współpracy z organami Krajowej Administracji
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1. Information on the taxpayer-implemented management
procedures and processes for tax obligation performance
under tax law and for ensuring their proper performance

1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz
procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem
obowiązków
wynikających
z
przepisów
prawa
podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

a) Organization of the process of fulfilling obligations under the
tax law

Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z
przepisów prawa podatkowego

The process of fulfilling obligations under the tax law at the Company Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów
is organized in the following manner, in line with the adopted prawa podatkowego ma w Spółce następujący przebieg, zgodnie
z przyjętymi procedurami w zakresie systemu obiegu dokumentów
procedures for document circulation and internal control:
oraz kontroli wewnętrznej:
1) The process of fulfilling the Company’s obligations under the
tax law is supervised by the Company’s Management Board,
as well as by the Sabre Tax Function.

1) Zarząd Spółki, a także Dział Podatkowy sprawują nadzór nad
realizacją obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa
podatkowego.

2) Tax calculations are made every month or annually (depending
on the levy due) with support of the external advisors based,
where required, on data relevant tax and collected by the
Company with good practice; Furthermore, tax calculations rely
on sources of information maintained by the Accounting Team
and the Payroll Team which also are involved in day-to-day
activities related to the Company’s tax settlements.

2) Kalkulacje podatkowe dokonywane są miesięcznie lub rocznie
(w zależności od podatku) przy wsparciu doradców
zewnętrznych
na
podstawie
odpowiednich
danych
podatkowych zebranych przez Spółkę zgodnie z dobrymi
praktykami; Ponadto obliczenia podatkowe opierają się na
źródłach informacji prowadzonych przez Zespół Księgowości
i Zespół Kadr i Płac, które są również zaangażowane w bieżące
czynności związane z rozliczeniami podatkowymi Spółki.
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3) the Company monitors timely filing and tax payments.

3) Spółka
monitoruje
terminowe
składanie
deklaracji
podatkowych oraz zapłatę podatku z zachowaniem
ustawowych terminów.

Documents related to tax calculations and copies of the submitted tax Dokumenty związane z kalkulacją podatkową oraz kopie złożonych
returns are archived in an orderly manner in electronical form, on the deklaracji są archiwizowane w uporządkowany sposób w formie
elektronicznej na firmowym serwerze.
Company's server.
The Company takes steps necessary to properly determine and settle Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego
public-law liabilities within the stipulated deadlines.
określenia oraz terminowej zapłaty należności publicznoprawnych.
b) Procedures applied

Stosowane procedury

The Company has procedures and several practical processes of
conduct in place to ensure that its obligations under the tax law are
fulfilled in a way that takes into account the organizational structure of
the Company.

W Spółce obowiązują procedury mające zapewnić prawidłowe
wywiązywanie się przez Spółkę z obowiązków wynikających
z przepisów prawa podatkowego w sposób uwzględniający strukturę
organizacyjną Spółki.

Among others, the following procedures and control processes aimed Spółka zaimplementowała między innymi następujące procedury
at identifying, assessing, monitoring and internal reporting of tax issues i procesy kontrolne mające na celu identyfikowanie, ocenę,
and risks have been implemented by the Company:
monitorowanie oraz wewnętrzne raportowanie problemów i ryzyka
podatkowych:
−

Procedure for recognition of employment costs related to
research & development activities – Instruction 1 – R&D Project
test,

−

Procedure for recognition of employment costs related to
research & development activities – Instruction 2 – R&D Task
test,

−

Procedure for recognition of employment costs related to
research & development activities – Instruction 3 –
Transposition of worktime into employment costs,
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−

Procedura uznawania kosztów zatrudnienia związanych
z działalnością badawczo-rozwojową – Instrukcja 1 – Test
projektowy B+R,,

−

Procedura uznawania kosztów zatrudnienia związanych
z działalnością badawczo-rozwojową – Instrukcja 2 – Test
zadaniowy B+R

−

Procedura uznawania kosztów zatrudnienia związanych
z działalnością badawczo-rozwojową – Instrukcja 3 –
Transpozycja czasu pracy na koszty zatrudnienia,

−

−

Withholding tax on Business Payments – Decision Tree
procedure.

The Company has implemented activities in the form of practical
processes of conduct and good practice, taking into account the
organizational structure and support of external tax experts to ensure
the correct fulfilment its obligations under the tax law in the field of:
−

Personal Income Tax,

−

Corporate Income Tax,

−

Value-Added Tax (VAT).

Spółka wdrożyła działania w postaci praktycznych procesów
postępowania i dobrych praktyk, z uwzględnieniem struktury
organizacyjnej oraz wsparcia zewnętrznych doradców podatkowych
w celu prawidłowego wypełniania obowiązków wynikających z prawa
podatkowego w zakresie:

2. Information on the forms of voluntary cooperation with the
National Revenue Administration applied by the Taxpayer

cooperation agreement with the Head of the National Revenue
Administration, referred to in Article 20s of the Tax Ordinance,
or

−

advance pricing agreement referred to in section III of the Act
of October 16, 2019 on the settlement of disputes regarding
double taxation and the conclusion of prior price agreements
(Journal of Laws, item 2200), or

−

securing opinion referred to in section IIIA of the of the Tax
Ordinance.

−

Podatku dochodowego od osób fizycznych,

−

Podatku dochodowego od osób prawnych,

−

Podatku od towarów i usług (VAT).

2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych
formach współpracy z organami Krajowej Administracji
Skarbowej

In the fiscal year 2020, the Company did not conclude / receive any:
−

Podatek u źródła od Płatności Biznesowych – procedura
drzewa decyzyjnego.

W roku podatkowym 2020 Spółka nie zawarła/ nie otrzymała:
−

umowy o współdziałanie z Szefem Krajowej Administracji
Skarbowej, o której mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej,

−

uprzedniego porozumienia cenowego, o którym mowa w dziale
III ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu
sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz
zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. poz.
2200),

−

opinii zabezpieczającej, o której mowa w dziale IIIA Ordynacji
podatkowej.

Therefore, the Company has not yet commenced cooperation with tax W związku z powyższym Spółka nie podejmowała współpracy
authorities going beyond activities aimed at the fulfillment of its z organami podatkowymi wykraczającej poza działania mające na celu
obligations under the provisions of tax law. Nevertheless, it undertakes wypełnienie jej obowiązków wynikających z przepisów prawa
7

all necessary forms of cooperation, particularly it provides reliable and podatkowego. Niemniej podejmuje wszelkie niezbędne formy
timely information in the submitted declarations and explanations współpracy, w szczególności udziela rzetelnych i aktualnych informacji
w składanych oświadczeniach i wyjaśnieniach na żądanie organów
requested by the tax authorities.
podatkowych.

IV.

Information on the fulfilment of tax obligations by the
taxpayer in the territory of the Republic of Poland,
along with information on the number of tax
arrangements disclosed to the Head of the National
Revenue Administration as per the type of tax to
which they relate

IV.

1. Information on the fulfillment of tax obligations by the
taxpayer

Informacje odnośnie realizacji przez podatnika
obowiązków
podatkowych
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie
przekazanych Szefowi
Krajowej
Administracji
Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z
podziałem na podatki, których dotyczą

1. Informacje
odnośnie
realizacji
obowiązków podatkowych

przez

podatnika

The Company takes steps necessary to correctly and timely fulfil its Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz
obligations arising from the provisions of tax law in the territory of the terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z
Republic of Poland. In particular, the Company:
przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
w szczególności:
−

identifies events that give rise to tax obligations;

−

timely calculates and remits the tax due to the account of the
competent tax office;

−

provides tax authorities with relevant returns, lists, statements,
reports, and information as stipulated by provisions of the tax
law,

−

establishes Local File for transfer pricing along with
comparative analyses,

−

monitors the transactions it concludes against the provisions
on tax arrangements set forth by the Polish Tax Code

8

−

identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków
podatkowych;

−

kalkuluje i terminowo uiszcza należny podatek na konto
właściwego urzędu skarbowego;

−

składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy,
zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których
składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego,

−

sporządza lokalną dokumentację cen transferowych wraz
z analizami porównawczymi,

−

monitoruje transakcje z perspektywy zawierania ich niezgodnie
z regulacjami uzgodnień podatkowych/systemu podatkowego
przedstawionych w Ordynacji podatkowej.

In 2020 the Company fulfilled its tax obligations as a taxpayer of the W roku 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik
following taxes:
z tytułu następujących podatków:
−

Corporate income tax,

−

Value-Added Tax (VAT).

−

Podatku dochodowego od osób prawnych;

−

Podatku od towarów i usług (VAT);

In 2020 the Company fulfilled its tax obligations as a remitter of the W roku 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika
following taxes:
(inkasenta) wynikające z tytułu następujących podatków:
−

Personal income tax - payable on the Company’s employees’
remuneration;

−

Withholding tax - on account of: dividends and other revenues
from participation in the profits of legal persons, purchase of
intangible services referred to in Article 21 section 1 point 2a of
the Corporate Income Tax Act.

−

Podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu
wynagrodzeń pracowników;

−

Zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych –
z tytułu: dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych, zakupu usług niematerialnych,
o których mowa w art. 21 ust 1 pkt. 2a ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych.

2. Information on the numbers of information on Mandatory
Disclosure Rules (MDR/DAC6) provided to the Head of the
National Revenue Administration

2. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej informacji o schematach
podatkowych (MDR/DAC6)

In the year 2020, the Company did not identify any arrangements that
would meet the tax scheme creation. Therefore, in this period the
Company did not provide information on Mandatory Disclosure Rules
(MDR/DAC6) to the Head of the National Revenue Administration.

W roku podatkowym 2020 Spółka nie zidentyfikowała żadnych
uzgodnień, które spełniałyby kryterium schematu podatkowego, wobec
czego w ww. okresie Spółka nie przekazała informacji o schematach
podatkowych (MDR/DAC6) do Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej.
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V.

Information on related-party transactions and
restructuring activities taken up by the taxpayer

V.

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi
lub podejmowanych przez podatnika działaniach
restrukturyzacyjnych

1. Informacje o transakcjach 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 niebędącymi polskimi rezydentami
podatkowymi

1. Information on transactions with related parties as defined
by Article 11a(1)(4), with the value exceeding 5% of the
balance sheet total within the meaning of the Accounting
Act, determined as per the last approved financial
statement of the Company, including entities not being
Polish tax residents

According to the Company’s financial statement for 2020, the balance Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2020 suma
sheet total amounted to PLN 183,564,738.69
bilansowa aktywów wyniosła 183 564 738,69 złotych.
In 2020, the Company incurred following related-party transactions W roku 2020 Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi następujące
transakcje, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej:
which value exceeded 5% of the balance sheet total:
No.

Transaction nature

Entity/ Nature of relationship

Lp.

Charakter transakcji

Podmiot / Charakter powiązań

1.

Services of promotion,
marketing, and
customer service

Revenues

SABRE EMEA
MARKETING
LIMITED

Non-resident
/Indirect capital
links

1.

Usługi promocji,
marketingu i obsługi
klienta

Sprzedaż

SABRE EMEA
MARKETING
LIMITED

Nierezydent/
Kapitałowe
pośrednie

2.

Software development
services

Revenues

SABRE GLBL
INC

Non-resident
/Indirect capital
links

2.

Usługi produkcji
oprogramowania

Sprzedaż

SABRE GLBL
INC

Nierezydent/
Kapitałowe
pośrednie

3.

Cost re-invoicing

Costs

SABRE EMEA
MARKETING
LIMITED

Non-resident
/Indirect capital
links

3.

Refaktura kosztów

Nabycie

SABRE EMEA
MARKETING
LIMITED

Nierezydent/
Kapitałowe
pośrednie

4.

Cost re-invoicing

Costs

SABRE GLBL
INC

Non-resident
/Indirect capital
links

4.

Refaktura kosztów

Nabycie

SABRE GLBL
INC

Nierezydent/
Kapitałowe
pośrednie
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2. Information on the taxpayer’s planned or performed
restructuring activities that may impact the amount of tax
liabilities due from the taxpayer or the taxpayer’s related
entities under Article 11a(1)(4)

2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez

In the fiscal year 2020, the Company did not plan or undertake any
restructuring activities that could affect the amount of tax liabilities of
the Company or its related entities. In particular, none of the following
events occurred in the period in question:

W roku podatkowym 2020 Spółka nie planowała, ani nie podejmowała
żadnych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na
wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów
powiązanych, w szczególności:

−

mergers with other companies,

−

transformation into another company,

−

making a contribution to another company in the form of a
company's enterprise or its organized part (including division of
the company),

−

share exchange.

However, the Company notes that in late 2020 the shareholder of the
Company (Sabre Travel International Limited (based in Ireland) had
started a process of selling all its shares to Sabre International Newco
Inc (based in the United States) under an internal re-organisation. This
transaction completed in January 2021.

VI.

podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących
mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych
podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art.
11a ust. 1 pkt 4

łączenia z innymi spółkami;

−

przekształcenia w inną spółkę;

−

wniesienia wkładu do innej spółki w postaci przedsiębiorstwa
spółki lub jego zorganizowanej części (w tym w ramach
podziału spółki);

−

wymiany udziałów.

Spółka zwraca jednak uwagę, że pod koniec 2020 r. udziałowiec Spółki
Sabre Travel International Limited (z siedzibą w Irlandii) rozpoczął
proces sprzedaży wszystkich swoich udziałów spółce Sabre
International Newco Inc (z siedzibą w Stanach Zjednoczonych)
w ramach wewnętrznej reorganizacji w Grupie. Transakcja ta została
sfinalizowana w styczniu 2021 r.

Information on the applications submitted

VI.

1. Applications for issuing a general tax ruling, pursuant to
Article 14a(1) of the Polish Tax Code
In 2020, the Company did not apply for issuing a general tax ruling.

−

Informacje o złożonych wnioskach

1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o
której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej
W 2020 roku Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej
interpretacji podatkowej.
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2. Applications for issuing a tax binding ruling providing
interpretation of tax regulations, pursuant to Article 14b of
the Polish Tax Code

2. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa
podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji
podatkowa

No.

Application for issuing a tax ruling

Rulings obtained

Lp.

Wniosek o wydanie interpretacji

Uzyskane interpretacje

1.

The application dated 2019 for issuing
a tax ruling providing interpretation of
tax regulations in the area of personal
income tax

The Company received a ruling
confirming its position

2.

Wniosek z 2019 roku o wydanie
interpretacji
przepisów
prawa
podatkowego w zakresie podatku
dochodowego od osób fizycznych.

Spółka uzyskała interpretację
potwierdzającą jej stanowisko

3. Applications for issuing Binding Rate Information,
pursuant to Article 42a of the Polish VAT Act.

3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której

mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

In 2020, the Company did not apply for issuing any binding rate W roku 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej
informacji stawkowej.
information.
4. Applications for issuing Binding Excise Information,
pursuant to Article 7d(1) of the Polish Excise Duty Act

4. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której
mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

In 2020, the Company did not apply for issuing any binding excise W roku 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej
information.
informacji akcyzowej.

VII.

Information on the taxpayer’s tax settlements in VII.
countries applying harmful tax competition

Informacje,
dotyczące
dokonywania
rozliczeń
podatkowych podatnika w krajach stosujących
szkodliwą konkurencję podatkową

In 2020 the Company did not make tax settlements in territories or W roku podatkowym 2020 Spółka nie dokonywała rozliczeń
countries applying harmful tax competition.
podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą
konkurencję podatkową.
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VIII.

Other information

VIII.

1. R&D credit

Inne informacje

1. Ulga badawczo-rozwojowa (B+R)

In 2020, the Company benefited from the tax credit related to costs
incurred for research and development activities. The eligible costs
consist of the fees and contributions referred to in Article 18d(2)(1) and
Article 18d(2)(1a) of the CIT Act.

W 2020 roku Spółka skorzystała z ulgi podatkowej w związku
z kosztami poniesionymi na działalność badawczo-rozwojową.
Kosztami kwalifikowanymi są należności i składki, o których mowa
w art. 18d ust. 2 pkt 1 i art. 18d ust. 2 pkt 1a ustawy o CIT.

13

