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Podstawowe
informacje
o Spółce
Accenture Services Sp. z o.o. (“Spółka”) została założona w 2001 roku. Siedziba
Spółki znajduje się przy ulicy Siennej 39 w Warszawie. Spółka Accenture jest spółką
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000043465. Numer
podatkowy Spółki (NIP) to 5252219143.
Accenture nie jest stroną umowy o współdziałaniu, o której mowa w art. 20s ust. 1
Ordynacji podatkowej.
Spółka jest częścią Grupy Accenture (“Grupa Accenture”), globalnej firmy świadczącej
profesjonalne usługi z wiodącymi możliwościami w zakresie technologii cyfrowych,
chmur i bezpieczeństwa.
Łącząc niezrównane doświadczenie i wyspecjalizowane umiejętności w ponad 40
branżach i wszystkich sektorach biznesowych - wspierana przez największą na świecie
sieć realizacji - Grupa Accenture działa na styku biznesu i technologii, aby pomóc
klientom poprawić wyniki i stworzyć trwałą wartość dla ich interesariuszy.
Accenture zatrudnia około 699 000 osób, które obsługują około 7 000 klientów
i działają w około 200 lokalizacjach na całym świecie.
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Procedury i procesy podatkowe
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Accenture wspiera inicjatywy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (“OECD”)
dotyczące transparentności podatkowej, w tym zasad rozpoznawania dochodów
i płacenia podatków w krajach, w których prowadzona jest działalność.
To zobowiązanie jest wpisane w sposób prowadzenia jej spraw podatkowych. Accenture
terminowo przestrzega wszelkich przepisów i regulacji podatkowych oraz wymogów
w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także utrzymuje szczere
i transparentne relacje z organami podatkowymi na całym świecie, oparte na regularnej
współpracy. Accenture zdaje sobie sprawę, że zdarzenia podatkowe mogą być bardzo
złożone, a podejmowanie właściwych decyzji wymaga dokładnego rozważenia wielu
czynników.
Grupa Accenture dokłada wszelkich starań, aby nie tylko przestrzegać wszystkich przepisów
i regulacji, zarówno unijnych, jak i państwowych oraz lokalnych, ale również działać
zgodnie z Kodeksem Etyki Biznesowej. Kodeks etyki biznesowej Grupy Accenture, który
jest dostępny na stronie internetowej, opiera się na podstawowych wartościach Spółki
i zawiera bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące oczekiwanego zachowania i wyraża
naszą kulturę zgodności, etycznego postępowania i odpowiedzialności.
Grupa Accenture z należytą starannością zarządza wszystkimi działaniami związanymi
z podatkami i stosuje odpowiednie procedury zarządzania podatkowego.
Staramy się płacić odpowiednią kwotę podatku we właściwym czasie, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami. Accenture przestrzega wytycznych
OECD dotyczących cen transferowych, a polityka cen transferowych Accenture, stosowana
konsekwentnie na całym świecie, funkcjonuje od wielu lat.
Accenture rozważnie analizuje skutki podatkowe zawieranych transakcji handlowych,
w tym przestrzega ducha wszelkich przepisów i regulacji, mając świadomość, że prawo
podatkowe jest skomplikowane i może podlegać różnym interpretacjom.
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Planowanie podatkowe
i ryzyko podatkowe
Spółka ocenia ryzyko podatkowe i analizuje różne konsekwencje podatkowe, które
mogą powstać w wyniku jej operacji gospodarczych. W przypadku niepewności co
do zastosowania lub interpretacji przepisów podatkowych, Spółka uzyskuje niezbędne
porady prawne w celu wsparcia oceny ryzyka i wyników podatkowych.
Spółka korzysta z porad niezależnych zewnętrznych firm podatkowych, prawnych
i księgowych w celu zapewnienia, że podejmowane decyzje w zakresie zarządzania
ryzykiem opierają się na najnowszych i najbardziej odpowiednich interpretacjach
przepisów i regulacji.
Spółka nie uczestniczy w agresywnym planowaniu podatkowym w celu uniknięcia
płacenia podatków.
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Raportowanie
podatków
Spółka jest wspierana przez doświadczoną Globalną Grupę Podatkową. Szef Globalnej
Grupy Podatkowej, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Finansowemu, jest
odpowiedzialny za zarządzanie sprawami podatkowymi Spółki. Globalna Grupa
Podatkowa działa w ramach grupy Accenture, świadcząc wsparcie w zakresie podatków,
jako eksperci merytoryczni znający potrzeby biznesowe firmy. Zgodność z przepisami
podatkowymi jest zarządzana wewnętrznie przez odpowiednio wykwalifikowany
i doświadczony lokalny zespół finansowo-księgowy, który na co dzień zajmuje się
rozliczaniem podatków.
Globalna Grupa Podatkowa regularnie współpracuje z Zarządem i zespołem
finansowym Spółki oraz innymi interesariuszami, a poprzez współpracę stara się
zapewnić podejmowanie świadomych decyzji podatkowych oraz odpowiednie
zarządzanie i dokumentowanie wszelkiego ryzyka podatkowego.
Raportowanie podatkowe, w tym podatku dochodowego od osób prawnych, podatku
dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług oraz innych zobowiązań
podatkowych, są zapewniane wewnętrznie przez grupę Accenture. Spółka nabywa
usługi z zakresu rachunkowości i raportowania podatkowego od Accenture Sp. z o.o.
Regionalna Grupa Podatkowa Grupy Accenture wspiera Spółkę, dokonując przeglądu
i zatwierdzając deklaracje dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.
Globalny Zespół Audytu Wewnętrznego, Regionalny Lider ds. Podatków Dochodowych
oraz Globalna Grupa Podatkowa regularnie przeprowadzają wewnętrzne przeglądy
i procesy audytowe oraz przekazują firmie informacje zwrotne i wskazówki.
Spółka korzysta z wiarygodnego i aktualizowanego na bieżąco finansowego systemu
informatycznego odpowiadającego za przestrzeganie przepisów podatkowych.
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Współpraca
z organami
podatkowymi
Spółka jest zaangażowana we współpracę z organami podatkowymi. Spółka przestrzega
obowiązujących przepisów, regularnie przekazuje organom podatkowym informacje
o działalności oraz działa w sposób uczciwy i transparentny we wszystkich kontaktach
z organami podatkowymi.
Spółka odpowiada w wyznaczonym terminie na wszelką korespondencję otrzymaną
od organów podatkowych, a w razie potrzeby podejmuje dialog na temat wątpliwości
związanych z interpretacją i stosowaniem przepisów podatkowych.
Spółka dokłada starań w celu terminowego składania dokładnych obliczeń i deklaracji
podatkowych zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w Polsce i w innych
krajach.
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Załącznik
Szczegółowe informacje
dotyczące raportowanego
roku podatkowego
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Załącznik
Informacja o wykonaniu
obowiązków podatkowych
W roku podatkowym zakończonym 31 sierpnia 2021 roku Spółka wykonywała następujące
obowiązki podatkowe: jako podatnik i płatnik podatku dochodowego od osób prawnych,
jako podatnik podatku od towarów i usług, jako płatnik podatku dochodowego od
osób fizycznych, jako podatnik podatku od czynności cywilnoprawnych, jako podmiot
podlegający obowiązkom informacyjnym wynikającym z Ordynacji podatkowej oraz
innych przepisów prawa podatkowego.
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Załącznik
Informacja o wnioskach o wydanie
decyzji i opinii podatkowych oraz
o raportowaniu MDR
Spółka stosuje ustaloną procedurę w zakresie raportowania schematów podatkowych
(“MDR”). W roku podatkowym zakończonym 31 sierpnia 2021 r., Accenture nie przekazała
Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej raportów o schematach podatkowych,
o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.
W roku podatkowym zakończonym 31 sierpnia 2021 r. Spółka nie ubiegała się o wydanie:
•

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

•

indywidualnych interpretacji podatkowych przepisów prawa podatkowego,
o których mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

•

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

•

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

•

opinii dotyczących stosowania zwolnienia z podatku u źródła, o którym mowa
w podatku dochodowym od osób prawnych

•

opinii zabezpieczającej, o której mowa w art. 119 w Ordynacji podatkowej

•

uprzednich porozumień cenowych (APA).
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Zalącznik
Transakcje
z podmiotami
powiązanymi
W roku obrotowym zakończonym 31 sierpnia 2021 r. w Spółce wystąpiły transakcje
z podmiotami powiązanymi na podstawie art. 11a par. 1 pkt 4 Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, których łączna wartość przekroczyła 5% sumy
bilansowej aktywów według przepisów o rachunkowości, ustalonej na podstawie
ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki (próg: suma aktywów
161 213 658 zł x 5% = 8 060 683 zł)
Transakcje generujące przychody
Podmioty

Wartość

Transakcja

Accenture Participation BV

PLN 567 396 017,09

zwrot kosztów, sprzedaż usług
profesjonalnych do sieci spółek
Accenture*

Accenture Sp. z o.o.

PLN 80 914 989,37

zwrot kosztów, sprzedaż usług
profesjonalnych, czynsze

Accenture Operations Sp. z o.o.

PLN 1 210 095,87

sprzedaż usług profesjonalnych,
czynsze

Accenture Delivery Poland Sp. z o.o.

PLN 2 386 024,42

sprzedaż usług profesjonalnych,
czynsze

Avanade Poland Sp.z o.o.

PLN 2 054,33

sprzedaż usług profesjonalnych

Accenture Solutions Sp. z o.o.

PLN 313 420,08

odsetki, sprzedaż usług
profesjonalnych, czynsze

Accenture BPS Services Sp. z o.o.

PLN 10 301,75

odsetki, sprzedaż usług
profesjonalnych, czynsze

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

Transakcje generujące koszty
Podmioty

Koszty

Transakcja

Accenture Participation BV

PLN 7 149 074,67

zakup profesjonalnych usług do
sieci spółek Accenture*

Accenture Sp. z o.o.

PLN 39 516 064,25

zakup profesjonalnych usług

Accenture Operations Sp. z o.o.

PLN 564 810,98

zakup profesjonalnych usług

Accenture Solutions Sp. z o.o.

PLN 182 843,36

zakup profesjonalnych usług

Accenture Delivery Poland Sp. z o.o.

PLN 529 689,80

zakup profesjonalnych usług

Accenture PLC

PLN 1 315 160,48

Usługi związane z programem
motywacyjnym dotyczącym akcji

Orbium International Sp.z o.o.

PLN 96 912,23

zakup profesjonalnych usług

Accenture BPS Services Sp. z o.o.

PLN 7 610,42

zakup profesjonalnych usług

* Sieć spółek Accenture
Accenture Holding GmbH & Co.
KG

Accenture Participations B.V.

Accenture S.C.

Accenture Holdings B.V.

Accenture Technology Solutions
S.A. de C.V.

Salt Solutions GmbH

Accenture (UK) Limited

Accenture GmbH

Accenture Global Solutions
Limited

Avanade UK Limited

Accenture AG

Accenture International Limited

Accenture Limited

Accenture Services AG

Accenture LLP

Accenture GmbH

Accenture SASU

Proquire LLC

Accenture Dienstleistungen
GmbH

Accenture Technology Solutions
SASU

Accenture Services GmbH

Accenture Post-Trade Processing
SASU

Accenture plc

Accenture Insurance Services
LLC
Avanade Inc
Accenture Inc

Accenture Technology Solutions
GmbH

OCTO Technology SA
Altima SASU

Accenture SRL

Accenture Digital Holdings
GmbH

Accenture Service Center SRL

designaffairs GmbH

Accenture Services (Mauritius)
Ltd

Accenture do Brasil Ltda

Zielpuls GmbH

Accenture Customer Services Ltd

Accenture Ltda

SinnerSchrader Deutschland
GmbH

Accenture NV/SA
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Accenture Technology Solutions
Slovakia, s.r.o.

- Soluções Informáticas
Integradas, S.A.

Accenture B.V.

Accenture Industrial Software
Solutions Kft

Accenture 2 Business Process
Services SA

Accenture A/S

Accenture LLC Consulting

Accenture (South Africa) Pty Ltd

Accenture Oy

Accenture Endüstriyel Yazılım
Çözümleri Limited Şirketi

Acceture Technology Solutions
Pty Ltd

Accenture Saudi Arabia Limited

Accenture Services Morocco SA

Accenture Central Europe BV
Bucharest Branch

Accenture Japan Ltd

Accenture BPM SCRL
Accenture (Luxembourg) Sarl

Accenture AS
Accenture AB
Accenture S.p.A.
Accenture Technology Solutions
S.r.l.

Accenture Services SRL

Accenture Co., Limited
Accenture (China) Co., Ltd

Accenture Outsourcing S.r.l.

Accenture Industrial Software
Solutions SA

Accenture Finance and
Accounting Services S.r.l.

Accenture Managed Services
SRL

Accenture Finance and
Accounting BPO Services S.p.A.

Accenture Middle East B.V. - Abu
Dhabi Branch

Accenture Solutions Sdn Bhd

Accenture Financial Advanced
Solutions & Technology S.r.l.

Accenture Latvijas Filiale

Accenture Technology Solutions
Sdn Bhd

Accenture S.L.

Accenture Solutions Co., Ltd

Tecnilógica Ecosistemas S.A.

Accenture Inc

Accenture Outsourcing Services
S.A.

Accenture Solutions Pvt Ltd

Accenture Single Member S.A.
Organization, Information,
Technology & Business
Development
Accenture Services s.r.o
Accenture Central Europe B.V. Czech Republic Branch
Accenture s.r.o.

Informatica de Euskadi S.L.
Accenture Consultores de Gestão
S.A.
Accenture Technology Solutions

Accenture Technology Solutions
(Dalian) Co. Ltd Shanghai Branch
Accenture Pte Ltd

Accenture Australia Pty Ltd
Accenture New Zealand Ltd
Accenture Technology Ventures
B.V. - Kazakhstan Branch

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

9
Załącznik
Informacje o działaniach
restrukturyzacyjnych
W roku obrotowym zakończonym 31 sierpnia 2021 r. Spółka nie planowała ani nie
podejmowała działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby wpłynąć na wysokość
zobowiązań podatkowych Spółki lub jednostek powiązanych na podstawie art. 11a
ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozumianych jako
reorganizacja:
•

obejmująca istotną zmianę stosunków handlowych lub finansowych, w tym
rozwiązanie dotychczasowych umów lub zmianę ich istotnych warunków, oraz,

•

obejmująca przeniesienie między podmiotami powiązanymi funkcji, aktywów lub
kategorii ryzyka, jeżeli w wyniku tego przeniesienia przewidywany średnioroczny
wynik finansowy podatnika przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w okresie
trzech lat po tym przeniesieniu zmieniłby się o co najmniej 20% w stosunku do
przewidywanego średniorocznego EBIT w tym samym okresie, gdyby przeniesienie
nie nastąpiło.
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Załącznik
Informacje o rozliczeniach
podatkowych w rajach
podatkowych
W roku obrotowym zakończonym 31 sierpnia 2021 roku 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 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w obwieszczeniu ministra
właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10
Ordynacji podatkowej.
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Information
about applied
tax strategy
for the tax year
ended 31.08.2021
Accenture Services Sp. z o.o.

prepared pursuant to Art. 27c of the Corporate Income Tax Act

1
Basic
information
about
Accenture
Accenture Services Sp. z o.o. („Accenture” or the „Company”) was established in 2001.
The Company seat is Warsaw, at Sienna 39. Accenture is registered in the Krajowy
Rejestr Sądowy under the number 0000043465. The Company’s tax number (NIP) is
5252219143.
Accenture is not a party to the cooperation agreement referred to in art. 20s of
paragraph 1 of the Tax Code.
The Company is part of Accenture Group (“Accenture Group”), a global professional
services company with leading capabilities in digital, cloud and security.
Combining unmatched experience and specialised skills across more than 40 industries
and all business functions - underpinned by the world’s largest delivery network Accenture works at the intersection of business and technology to help clients improve
their performance and create sustainable value for their stakeholders.
With approx. 699,000 people serving approx. 7,000 clients and operating in approx.
200 locations worldwide, Accenture embraces the power of change to improve the
way the world works and lives.
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Tax Procedures
and Processes
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Accenture is committed to the Organisation for Economic Co-operation and Development’s
(“OECD’s”) initiatives on tax transparency, including the principles of recognising income
and paying taxes in the countries where activities are undertaken.
This commitment is embedded in the way we conduct our tax affairs. Accenture
complies with all tax laws and regulations, reporting and disclosure requirements in
a timely fashion, and we maintain candid and transparent relationships with tax authorities
globally based on regular collaboration. Accenture recognises that tax situations can be
very complex and making the right decisions requires careful consideration of many factors.
Accenture is committed to not only complying with all laws and regulations, whether local
or regional, but also operating within its Code of Business Ethics. Accenture’s Code of
Business Ethics, which is available on our website, builds on our core values by providing
greater detail about expected behaviours and drives our culture of compliance, ethical
conduct and accountability.
Accenture acts with due diligence and care in managing all tax-related activities and
maintains appropriate tax governance procedures.
We strive to pay the correct amount of tax at the right time, under all relevant laws and
regulations. Accenture adheres to the OECD’s guidelines on transfer pricing and Accenture’s
transfer pricing policies, which are applied consistently around the world, have been in
place for many years.
Accenture takes a prudent approach in considering the tax outcomes of its various
commercial transactions, including respecting the spirit of any laws or regulations,
recognising that tax laws are complicated and may be open to multiple interpretations.
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Tax planning
and tax risks
Accenture assesses the tax risks and analyses different tax outcomes that may arise
from its commercial operations. Where there is uncertainty as to the application
or interpretation of tax legislation, Accenture obtains the necessary legal advice to
support its assessment of the tax risks and outcomes.
Accenture takes advice from independent external tax, legal and accounting firms
to ensure that our risk management decisions are based upon the latest and most
relevant interpretations of laws and regulations
Accenture does not participate in aggressive tax planning for the purposes of tax
avoidance.
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Tax
compliance
The Company is supported by an experienced Global Tax Group. The head of Accenture
Global Tax Group, who reports directly to Accenture’s Chief Financial Officer, has
responsibility for the company’s management of tax affairs. The Global Tax Group
works within the Accenture group to provide tax advice as subject matter experts with
knowledge of the commercial needs of the business. Tax compliance is managed
internally by suitably qualified and experienced local financial and accounting team is
responsible for accounting for taxes on a daily basis.
The Global Tax Group interacts regularly with the Board of Directors of and the finance
team of the Company and other stakeholders, and through collaboration strives to
ensure that informed tax decisions are made and any tax risk is appropriately managed
and documented.
Tax compliance, including the Corporate Income Tax, Personal Income Tax, Value
Added Tax and other tax obligations is performed internally by Accenture group.
The Company acquires accounting and tax compliance services from the Accenture
Sp. z o.o.
Regional Tax Group of the Accenture Group supports the Company by reviewing and
approving Corporate Income Tax returns. Global Internal Audit Team, Regional Income
Tax Lead and Global Tax Group deal with internal reviews and audit procedures.
The Company uses reliable and updated on on-going basis financial IT system
supporting the tax compliance.
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Cooperation
with the tax
authorities
The Company is committed to a collaborative relationship with the tax authorities.
We comply with the applicable regulations, provide the tax authorities with regular
business updates and act in a candid and transparent manner in all interactions with
tax authorities.
The Company responds within the designated timeframe to all correspondence received
from the tax authorities, and where appropriate, engages in discussions around any points
of uncertainty arising from the interpretation or application of tax legislation.
The Company is committed to timely submission of accurate tax computations and
returns in compliance with all tax laws and regulations in Poland and elsewhere.
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Appendix
Detailed information
for the reported
fiscal year
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Appendix
Information about
performance
of tax obligations
In the fiscal year ended on 31 August 2021, the Company performed the following
tax obligations: as a taxpayer and tax remitter of corporate income tax, as a taxpayer
of value added tax, as a remitter of personal income tax, as a taxpayer of tax on civil
law transactions, as entity subject to information obligations resulting from the Tax
Ordinance and other provisions of the tax law.
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Appendix
Information about applications
for tax rulings and opinions
as well as MDR reporting
Accenture applies the established MDR procedure. In the fiscal year ended on 31 August
2021, Accenture did not provide the Head of the National Revenue Administration any
reports about the tax schemes referred to in Art. 86a § 1 point 10 of the Tax Code.
In the fiscal year ended 31 August 2021, the Company did not apply for:
•

general tax ruling referred to in article 1. 14a § 1 of the Tax Code

•

individual tax ruling of tax law provisions referred to in art. 14b of the Tax Code

•

binding rate information referred to in Art. 42a of the Value Added Tax Act

•

binding excise information referred to in art. 7d paragraph. 1 of the Excise Duty Act

•

opinions on the application of the withholding tax exemption referred to in the
Corporate Income Tax

•

the protective opinion referred to in Art. 119 in the Tax Code

•

an Advance Pricing Agreement (APA)
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Appendix
Transactions with
related parties
In the fiscal year ended on 31 August 2021, Accenture had transactions with related
parties under art. 11a paragraph. 1 point 4 of the Corporate Income Tax Act, the total value
of which exceeded 5% of the balance sheet total of assets according to the accounting
regulations, determined on the basis of the last approved financial statements of the
Company (threshold: total assets PLN 161 213 658 x 5% = PLN 8 060 683).
Transactions generating revenues
Entity

Value

Transaction

Accenture Participation BV

PLN 567 396 017,09

reimbursement of costs, sale of
professional services to network of
Accenture companies*

Accenture Sp. z o.o.

PLN 80 914 989,37

reimbursement of costs, sale of
professional services, rents

Accenture Operations Sp. z o.o.

PLN 1 210 095,87

sale of professional services, rents

Accenture Delivery Poland Sp. z o.o.

PLN 2 386 024,42

sale of professional services, rents

Avanade Poland Sp.z o.o.

PLN 2 054,33

sale of professional services

Accenture Solutions Sp. z o.o.

PLN 313 420,08

interest, sale of professional
services, rents

Accenture BPS Services Sp. z o.o.

PLN 10 301,75

interest, sale of professional
services, rents
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Transactions generating costs

Entity

Value

Transaction

Accenture Participation BV

PLN 7 149 074,67

purchase of professional services to
network of Accenture companies*

Accenture Sp. z o.o.

PLN 39 516 064,25

purchase of professional services

Accenture Operations Sp. z o.o.

PLN 564 810,98

purchase of professional services

Accenture Solutions Sp. z o.o.

PLN 182 843,36

purchase of professional services

Accenture Delivery Poland Sp. z o.o.

PLN 529 689,80

purchase of professional services

Accenture PLC

PLN 1 315 160,48

Stock incentive plan services

Orbium International Sp.z o.o.

PLN 96 912,23

purchase of professional services

Accenture BPS Services Sp. z o.o.

PLN 7 610,42

purchase of professional services

*Network of Accenture companies
Accenture Holding GmbH & Co.
KG

Accenture Participations B.V.

Accenture S.C.

Accenture Holdings B.V.

Accenture Technology Solutions
S.A. de C.V.

Salt Solutions GmbH

Accenture plc

Accenture (UK) Limited

Accenture GmbH

Accenture Global Solutions
Limited

Avanade UK Limited

Accenture AG

Accenture International Limited

Accenture Limited

Accenture Services AG

Accenture LLP

Accenture GmbH

Accenture SASU

Proquire LLC

Accenture Dienstleistungen
GmbH

Accenture Technology Solutions
SASU

Accenture Services GmbH

Accenture Post-Trade Processing
SASU

Accenture Insurance Services
LLC
Avanade Inc
Accenture Inc

Accenture Technology Solutions
GmbH

OCTO Technology SA
Altima SASU

Accenture SRL

Accenture Digital Holdings
GmbH

Accenture Service Center SRL

designaffairs GmbH

Accenture Services (Mauritius)
Ltd

Accenture do Brasil Ltda

Zielpuls GmbH

Accenture Customer Services Ltd

Accenture Ltda

SinnerSchrader Deutschland
GmbH

Accenture NV/SA
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Accenture Technology Solutions
Slovakia, s.r.o.

- Soluções Informáticas
Integradas, S.A.

Accenture B.V.

Accenture Industrial Software
Solutions Kft

Accenture 2 Business Process
Services SA

Accenture A/S

Accenture LLC Consulting

Accenture (South Africa) Pty Ltd

Accenture Oy

Accenture Endüstriyel Yazılım
Çözümleri Limited Şirketi

Acceture Technology Solutions
Pty Ltd

Accenture Saudi Arabia Limited

Accenture Services Morocco SA

Accenture Central Europe BV
Bucharest Branch

Accenture Japan Ltd

Accenture BPM SCRL
Accenture (Luxembourg) Sarl

Accenture AS
Accenture AB
Accenture S.p.A.
Accenture Technology Solutions
S.r.l.

Accenture Services SRL

Accenture Co., Limited
Accenture (China) Co., Ltd

Accenture Outsourcing S.r.l.

Accenture Industrial Software
Solutions SA

Accenture Finance and
Accounting Services S.r.l.

Accenture Managed Services
SRL

Accenture Finance and
Accounting BPO Services S.p.A.

Accenture Middle East B.V. - Abu
Dhabi Branch

Accenture Solutions Sdn Bhd

Accenture Financial Advanced
Solutions & Technology S.r.l.

Accenture Latvijas Filiale

Accenture Technology Solutions
Sdn Bhd

Accenture S.L.

Accenture Solutions Co., Ltd

Tecnilógica Ecosistemas S.A.

Accenture Inc

Accenture Outsourcing Services
S.A.

Accenture Solutions Pvt Ltd

Accenture Single Member S.A.
Organization, Information,
Technology & Business
Development
Accenture Services s.r.o
Accenture Central Europe B.V. Czech Republic Branch
Accenture s.r.o.

Informatica de Euskadi S.L.
Accenture Consultores de Gestão
S.A.
Accenture Technology Solutions

Accenture Technology Solutions
(Dalian) Co. Ltd Shanghai Branch
Accenture Pte Ltd

Accenture Australia Pty Ltd
Accenture New Zealand Ltd
Accenture Technology Ventures
B.V. - Kazakhstan Branch
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9
Appendix
Information about
restructuring activities
In the fiscal year ended on 31 August 2021, Accenture did not plan or undertake
restructuring activities that could affect the amount of tax liabilities of the Company
or related entities under Art. 11a paragraph. 1 point 4 of the Corporate Income Tax Act,
understood as reorganization:
•

covering a significant change in commercial or financial relations, including the
termination of existing contracts or a change in their material terms and conditions,

•

involving a transfer between related entities of a function, asset or risk category, if as
a result of this transfer the taxpayer’s expected average annual financial result before
interest and tax (EBIT) in the three-year period after this transfer would change by
at least 20% of the expected average annual EBIT in the same period if the transfer
had not taken place.
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10
Appendix
Information about
tax settlements
in tax havens
In the fiscal year ended on 31 August 2021, Accenture did not make any tax settlements
in territories or countries applying harmful tax competition indicated in executive acts
issued pursuant to art. 11j paragraph. 2 of the Corporate Income Tax Act and in the
announcement of the minister competent for public finance issued pursuant to Art.
86a § 10 of the Tax Ordinance.
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