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Grupa Nokia uważa publikację strategii za zgodną z obowiązkiem 
wynikającym z prawa podatkowego, dotyczącego strategii podatkowej 
swojego polskiego podmiotu.  

Zgodnie z wymogami odpowiedniego prawa opisujemy poniżej  

Podejście Grupy do ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem i 
zarządzania w odniesieniu do polskiego opodatkowania 

Podstawą naszej strategii podatkowej jest obowiązek zapłaty odpowiedniej 
kwoty podatku, który jest prawnie należny we właściwej jurysdykcji. Ponadto 
przestrzegamy wszystkich obowiązujących zasad i przepisów w każdym 
kraju, w którym prowadzimy działalność i przestrzegamy zasad określonych 
przez odpowiednie władze.  

Grupa Nokia posiada kodeks postępowania mający na celu ochronę jej 
reputacji. Zgodnie z wymogami Kodeksu Postępowania, misja firmy Nokia 
oznacza, że w pełni przestrzegamy wszystkich lokalnych przepisów 
obowiązujących w krajach, w których prowadzimy działalność. Kodeks 
Postępowania jest wiążący w momencie zatrudnienia i dotyczy wszystkich 
pracowników Nokia Polska. Gwarantuje on, że pracownicy przestrzegają 
zasady „bycia dumnym nie tylko z tego, co osiągamy, ale także ze sposobu, 
w jaki to osiągamy”.  

W celu zapewnienia najwyższej jakości i wykorzystania wiedzy eksperckiej 
Grupa Nokia zdecydowała się przenieść wszystkie działania związane z 
podatkami do profesjonalnej firmy doradztwa podatkowego – Grupy Ernst & 
Young. W Polsce jest to EY Doradztwo Podatkowe Krupa Sp. k. Zakres ich 
pracy obejmuje czynności związane z wyliczaniem i przygotowaniem 
wszystkich deklaracji w zakresie podatku VAT, CIT oraz podatku od 
nieruchomości. Główny Księgowy Nokia Polska nadzoruje pracę EY w 
zakresie terminowej realizacji i opłacania wszystkich podatków. Nokia 
Polska posiada również szerszą wewnętrzną sieć wsparcia z działu 
podatków korporacyjnych i regionalnych. Zarząd Lokalny monitoruje zmiany 
w regulacjach podatkowych w celu zapewnienia nieprzerwanej zgodności z 
nimi. Dyrektor Finansowy współpracuje z Głównym Księgowym w celu 
wdrożenia wszystkich zmian wymaganych przepisami prawa podatkowego. 



Wszystkie procesy związane z płacami, podatkiem PIT i składkami na 
ubezpieczenie społeczne zostały zlecone profesjonalnej firmie płacowej 
(TMF Poland Sp. z o.o.) w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi 
przepisami prawnymi i podatkowymi.  

Dział Podatków Korporacyjnych i Dział Zasobów Ludzkich Grupy Nokia 
zapewniają wsparcie i porady w różnych sprawach podatkowych lub 
procesach ustandaryzowanych na poziomie Grupy Nokia i/lub Unii 
Europejskiej.  

Podczas kontroli podatkowych Nokia preferuje zatrudniać wyspecjalizowane 
wsparcie podatkowe, aby zapewnić terminową i oczekiwaną współpracę z 
organami podatkowymi.  

Strategia podatkowa Grupy Nokia jest zgodna z szerszymi ramami ryzyka i 
kontroli firmy Nokia, w których kontrole SOX są osadzone w różnych 
procesach. 

 

Procesy i procedury podatkowe 

 

Istnieje wiele procesów mających na celu ścisłe monitorowanie i 
kontrolowanie obszaru podatkowego. Procesy biznesowe i związane z nimi 
procesy operacyjne są skonfigurowane w celu zapewnienia odpowiedniego 
wyliczania i deklarowania podatków. W 2021 r. Nokia Polska posiadała 
procesy zaopatrzenia i sprzedaży, które zapewniały dostawcom i klientom 
brak jakichkolwiek problemów z zapewnieniem zgodności z przepisami 
podatkowymi.  

Nokia stosuje standardowy kwartalny proces raportowania podatkowego, 
zgodny z SOX. W trakcie tego procesu dokonuje się przeglądu następujących 
obszarów:  

a) Dokładność naliczonych zobowiązań z tytułu podatku od osób 
prawnych  

b) Prognozowane przyszłych płatności podatku od osób prawnych 
c) Identyfikacja nowych transakcji potencjalnie podlegających MDR  

Zmiany w przepisach były monitorowane przy wsparciu polskich firm 
doradztwa podatkowego. W stosownych przypadkach zasięgano opinii firm 
doradztwa podatkowego lub interpretacji podatkowych. 



Współpraca z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

 

Nokia Polska ma otwarte i uczciwe podejście do relacji z organami 
podatkowymi, zobowiązując się do przejrzystego i terminowego wypełniania 
wszystkich zobowiązań podatkowych.  

Nokia Polska proaktywnie zwraca się do organów podatkowych o 
potwierdzenie właściwego traktowania podatkowego w przypadku 
niejasności co do interpretacji przepisów podatkowych. 

Spółka Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. nie składała wniosków o 
wydanie: 

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14 § 1 Ordynacji 
podatkowej,  

b) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o 
podatku od towarów i usług, 

c) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z 
dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 722 
i 1747).” 

 

W roku 2021 spółka Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. złożyła wniosek 
o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, o 
której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej. Wniosek dotyczył 
niepobierania zryczałtowanego podatku u źródła od płatności 
dokonywanych przez Spółkę na rzecz Pryncypała na podstawie Umowy 
Dystrybucyjnej. Spółka otrzymała w roku 2021 pozytywną odpowiedź w tym 
temacie. 

 

NSN Polska nie złożyła w roku 2021 żadnych raportów MDR za 2020 Spółka 
nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej 
Administracji Skarbowej, w szczególności nie brała udziału w programie 
monitoringu horyzontalnego. 

 

Transakcje z podmiotami powiązanymi 

 

Nokia Polska bierze udział w transakcjach wewnątrzgrupowych, zarówno 
transgranicznych, jak i krajowych. 



Nokia Polska ma kilka głównych strumieni przychodów, odpowiednio:  

1) Dystrybucja infrastruktury telekomunikacyjnej do polskich odbiorców 
(gdzie Nokia Poland kupuje towary i usługi od podmiotów powiązanych i 
dostarcza je do ostatecznych odbiorców)  

2) Usługi badawczo-rozwojowe świadczone na rzecz Nokia Solutions & 
Networks Oy (usługi świadczone w ramach jej centrum badawczo-
rozwojowego). Transakcje B+R uprawniają Nokia Polska do skorzystania z 
ulgi B+R w CIT.  

3) Działalność regeneracyjna sprzętu komunikacyjnego prowadzona przez 
zakład produkcyjny w Bydgoszczy  

4) Usługi świadczone na rzecz Nokia Solutions & Networks OY przez różne 
centra wsparcia technicznego lub administracyjnego zlokalizowane w 
Polsce  

Nokia Polska osiągnęła zyski na poziomie rynkowym w roku obrotowym 
2021, co zostało udokumentowane w odpowiedniej deklaracji cen 
transferowych i lokalnym pliku cen transferowych.  

Najistotniejsze transakcje w roku 2021: 

Przychody handlowe: 

Nokia Solutions and Networks OY - 1,730,385 k’PLN 

Pozostałe: 

Nokia Solutions and Networks OY - 185,344 k’PLN 

 

Zakupy: 

Nokia Solutions and Networks OY - 503,473 k’PLN 

IRIS Telecommunication Poland Sp. z o.o. - 124,190 k’PLN 

 

 

 

 

 



Wypełnianie zobowiązań podatkowych  

 

W 2021 roku Nokia Polska wywiązała się terminowo ze wszystkich 
zobowiązań podatkowych (CIT, VAT, podatek od nieruchomości, PIT)  

 

Restrukturyzacja  

 

W 2021 r. nie istniał plan restrukturyzacji działalności, który miałby wpływ na 
lokalną strukturę prawną lub zobowiązania podatkowe polskiego podmiotu.  

 

 

 

Informacje o dokonywaniu rozliczeń podatkowych podatnika na 
terytoriach lub krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową  

 

W 2021 r. Nokia Polska nie dokonała żadnych transakcji z krajami z rajów 
podatkowych. 


