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Wykaz pojęć i skrótów 

Dla celów niniejszego dokumentu poniższe terminy przyjmują następujące znaczenie: 

 

Skrót Rozwinięcie 

Dział Finansów i 
Księgowości 

Zespół ekspertów zajmujących się kwestiami finansowo-podatkowymi 

Grupa, Grupa Servier Grupa kapitałowa Servier do Której należy ANPHARM Przedsiębiorstwo 
Farmaceutyczne S.A. 

Rok podatkowy, 2021 r. Rok podatkowy, którego dotyczy dokument, trwający od 1 października 2020 r. do 
30 września 2021 r. 

Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 
1540). 

Spółka, ANPHARM ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. 

Ustawa o CIT Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. 
Dz.U. z 2021 r., poz. 1800). 

Ustawa o PIT Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1128) 

Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217). 

Ustawa o VAT Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 685). 
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1. Wprowadzenie 

Niniejszy dokument przedstawia informację o realizowanej strategii podatkowej w 2021 r. przez ANPHARM 
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. będącej częścią Grupy Servier. 

ANPHARM, jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, u którego wartość przychodów uzyskana w 
roku podatkowym zakończonym w dniu 30 września 2021 r., przekroczyła równowartość kwoty 50 mln EUR, jest 
zobowiązany do sporządzenia i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok finansowy 
(podatkowy) zakończony z dniem 30 września 2021 r.  

Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona zgodnie z art. 27c Ustawy o CIT. 

Z publikacji mogły zostać wyłączone informacje, które objęte są tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub 
procesu produkcyjnego oraz informacje do których dostęp jest zastrzeżony z uwagi na obowiązujące w tym zakresie 
przepisy prawa lub zobowiązania kontraktowe bądź wynikające z planowanych lub podjętych przez Spółkę decyzji 
biznesowych. 

 

2. ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. – informacje wstępne  

Spółka ANPHARM należy do Grupy Servier, będącej międzynarodową francuską grupą kapitałową działająca w 
branży farmaceutycznej. Jej produkty są dostępne w ok. 150 krajach na 5 kontynentach. 

Grupa Servier jest obecna w Polsce od 1992 roku i od tego momentu prowadzi w kraju działalność naukowo-
badawczą oraz produkcyjną. Inwestycje w Polsce realizowane są głównie w obszarach produkcji, działalności 
badawczo-rozwojowej oraz profilaktyki i edukacji zdrowotnej.  

W sumie, w ciągu ponad ćwierć wieku obecności Servier w Polsce, na inwestycje wydano ponad 866 mln zł. W 1997 
roku w wyniku podjęcia strategicznej decyzji o otwarciu zakładu produkcyjnego w regionie Europy Środkowo-
Wschodniej, Grupa nabyła większościowy pakiet akcji ANPHARM. Od 2008 roku ANPHARM w całości należy do Grupy 
Servier, a łączna wartość inwestycji Grupy w Spółkę wyniosła blisko 189 milionów złotych. Obecnie ANPHARM 
stanowi piąty co do wielkości zakład produkcyjny Servier na świecie. 

Podstawowym przedmiotem działalności ANPHARM jest produkcja wyrobów leczniczych. W portfolio ANPHARM 
znajdują się zarówno wyroby gotowe, jak i półprodukty. Obecnie blisko 100% produktów firmy Servier 
przeznaczonych na rynek polski produkowanych jest w ANPHARM. Z wytwarzanych produktów około 40% 
przeznaczone jest na eksport do 9 europejskich krajów: Francji, Chorwacji, Słowenii, Słowacji, Czech, Litwy, Łotwy, 
Estonii oraz Serbii. Znaczące inwestycje finansowe Grupy Servier oraz transfer nowoczesnej technologii umożliwiły 
dynamiczny rozwój Spółki. Na przestrzeni lat od dołączenia do grupy Servier produkcja zwiększyła się ponad 1200% 
- z 4 mln do 49,1 mln opakowań rocznie, zwiększając przy tym zatrudnienie (z 60 do ok. 240 osób w 2021 r.). 
Zrealizowane przez Spółkę w 2011 roku przedsięwzięcia biznesowe (tj. uruchomienie dwóch nowych linii 
butelkujących o łącznej wartości około 22 mln zł) zwiększyły możliwości produkcyjne Spółki o 10 mln opakowań 
rocznie. W 2016 roku przeprowadzona została modernizację laboratorium kontroli jakości, dzięki czemu zwiększyły 
się możliwości ANPHARM w zakresie wykonywania kontaktowych usług analitycznych. 

Od 2003 r. ANPHARM posiada certyfikat GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania), co oznacza, że leki są produkowane 
zgodnie z wysokimi standardami jakości. Licencję odnawiano w 2009, 2011 oraz 2014. Spółka jest jednym z 
pierwszych przedsiębiorstw w Polsce, które otrzymało w 2016 r. certyfikat systemu zarządzania energią według 
normy ISO 50001. 
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ANPHARM silnie oddziałuje na polską gospodarkę w wielu obszarach, gdyż firma zatrudnia, płaci podatki oraz 
współpracuje z polskimi markami w ramach swojej działalności produkcyjnej czy biznesowej. Spółka, będąc 
świadoma swego wpływu na środowisko naturalne dąży niskoemisyjnego funkcjonowania firmy. 

Szczegółowe informacje dot. bieżącej aktywności są dostępne na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie 
Wpływu Grupy Servier w Polsce. 

 

Podstawowe dane Spółki przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 1 

Dane identyfikacyjne 

Nazwa i forma prawna ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. 

Adres Annopol 6B, 03-236 Warszawa, Polska 

Adres strony internetowej www.anpharm.pl 

Numer NIP 1180059253 

Numer KRS 0000025198 

REGON 010421975 

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców  09.07.2001 

Kapitał zakładowy 7 892 148,00 

Przeciętne zatrudnienie w 2021 r. 234 osoby 

 

  

https://anpharm.pl/
https://anpharm.pl/
https://www.servier.pl/content/raport-wplywu
https://www.servier.pl/content/raport-wplywu
http://www.anpharm.pl/
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3. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z 
przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie 

Podstawa prawna: Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy o CIT, podatnik przekazuje informacje o procesach 
oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa 
podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie 

W celu właściwego zarządzania i prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa 
podatkowego Spółka posiada odpowiednie zasoby, narzędzia i procesy podatkowe które zostały opracowane i 
wdrożone z uwzględnieniem charakteru Spółki, jej struktury organizacyjnej oraz specyfiki branży farmaceutycznej, 
w której działa. Z uwagi na odpowiedzialność i specyfikę branży, w jej ramach przygotowano oraz przyjęto do 
stosowania także szereg dodatkowych zobowiązań prawnych oraz dobrych praktyk. Wymagało to od Spółki 
wdrożenia procedur postępowania, których przestrzeganie jest na bieżąco weryfikowane w ramach Grupy. 

Zgodnie ze stosowaną praktyką podstawowe zasady postępowania w sprawach podatkowych Spółki były oparte na 
przepisach podatkowych oraz powszechnie przyjętych dobrych praktykach w zakresie podatków. Przyjęty sposób 
postępowania przełożył się na osiągnięcie celu, jakim było terminowe i prawidłowe wykonywanie obowiązków 
publicznoprawnych. ANPHARM traktuje obowiązki podatkowe jako swoje zobowiązanie wobec polskiej gospodarki 
oraz społeczeństwa. 

Spółka będąc świadomą swojej odpowiedzialności za otoczenie, w którym funkcjonuje, uwzględnia w swoim 
działaniu interesy społeczne oraz unika wszelkich form agresywnego planowania podatkowego. Transakcje 
przeprowadzane przez Spółkę oparte są na zasadach rynkowych i w żaden sposób nie są motywowane chęcią 
uzyskania korzyści podatkowej. Spółka poprzez wyznaczanie odpowiednich celów i środków dążyła do właściwego 
zarządzania, kontrolowania i rozliczania podatków, co umożliwiało prawidłową i terminową realizację obowiązków 
podatkowych oraz spełnienie wymogów w zakresie sprawozdawczości podatkowej. 

Spółka stale monitoruje i w razie konieczności usprawnia prowadzone procesy podatkowe w celu odpowiedniej 
identyfikacji, a następnie właściwej i terminowej realizacji spoczywających na niej obowiązków podatkowych. 

ANPHARM jest obecnie w trakcie dokumentowania Strategii Podatkowej oraz opracowywania i wdrażania Ładu 
Podatkowego opisującego podział ról, zadań i odpowiedzialności w obszarze podatkowym. Ponadto, istotną rolę 
pomocniczą w realizacji ciążących na Spółce zobowiązań podatkowych stanowią wdrożone w Spółce dokumenty 
takie jak: 

● Procedura zakupów; 

● Zasady ewidencji oraz kontroli formalno-rachunkowej faktur i rachunków, wprowadzania ich do 
systemu JDEdwards oraz realizowania płatności w systemie bankowym. 

Wskazane dokumenty w pośredni sposób wpływają na właściwe wykonywanie wybranych procesów podatkowych 
pomagając we właściwej identyfikacji zobowiązań podatkowych oraz ich ewidencji. Wyznaczają one klarowny 
podział ról i kompetencji w procesach których dotyczą, w szczegółowy sposób opisują właściwy sposób 
postępowania oraz wyznaczają zastępowalność w danym procesie. W swej treści zawierają również kompleksową 
instrukcje dotyczące procesu akceptacji faktur, ich rodzajów i zasad ewidencji czy sposobu postępowania z różnymi 
kategoriami płatności. 
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Dążąc do właściwej realizacji zobowiązań podatkowych przez ANPHARM, należy wziąć pod uwagę również regulacje 
Grupy Servier, której Spółka jest częścią. Zobowiązują one wszystkie spółki z Grupy oraz partnerów biznesowych 
Grupy do prowadzenia biznesu w tym także wypełniania obowiązków podatkowych w sposób etyczny oraz 
zrównoważony. Do takich dokumentów należy: 

● Kodeks postępowania (Code of Conduct), który definiuje zasady prowadzenia działalności przez 
Grupę, wskazując, że działalność ta musi być prowadzona w sposób zgodny z prawem oraz 
najwyższymi standardami etycznymi; 

● Karta etyczna (Ethical Charter), która wskazuje sposób postępowania wszystkich pracowników Grupy, 
w oparciu o standardy etyczne stosowane w Grupie; 

● Polityka odpowiedzialnych zakupów (Responsible Purchasing Charter), która wskazuje zasady, 
którymi powinni kierować się nabywcy, dostawcy i podwykonawcy; 

● Polityka odpowiedzialności społecznej biznesu (Servier Group EHS policy), która dotyczy kwestii 
społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzania biznesem w sposób zrównoważony poprzez 
uwzględnienie aspektów społecznych, środowiskowych i etycznych w prowadzonej działalności. 

Realizacja obowiązków podatkowych Spółki odbywała się z udziałem doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych 
pracowników Działu Finansów i Księgowości posiadających wieloletni staż pracy w Spółce, co gwarantuje zgodność 
rozliczeń podatkowych Spółki z przepisami, zabezpieczenie prawidłowego sposobu realizacji obowiązków 
podatkowych oraz stabilność i rzetelność wykonywanych procesów z zachowaniem najwyższej staranności. W Dziale 
Finansów i Księgowości funkcjonuje klarowny podział ról i kompetencji, dostosowany do struktury oraz specyfiki Spółki, 
uwzględniający proces zastępowania danej osoby podczas jej nieobecności. W realizacji wybranych obowiązków Spółka 
korzystała ze wsparcia doradców podatkowych z niezależnych firm doradczych, dzięki czemu usługi w zakresie 
wykonania zobowiązań podatkowych zrealizowane zostały w poszanowaniu najwyższych standardów oraz w sposób 
kompleksowy i transparentny. Procesy podatkowe Spółki są w części wspierane również przez specjalistów 
podatkowych Grupy Servier. 

Spółka dołożyła wszelkich starań, aby przekaz informacji pomiędzy kadrą zarządzającą i pracownikami 
odpowiedzialnymi za podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych, a Działem Finansów i Księgowości, 
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. Ponadto, dążąc do zapewnienia 
prawidłowości podejmowanych decyzji w wybranych kwestiach podatkowych wymagających konsultacji, ocena 
poziomu ryzyka dokonywana była na podstawie wsparcia udzielanego przez odpowiednie jednostki z Grupy oraz 
przez firmy doradcze. 

Jednocześnie, dla zapewnienia prawidłowej i kompletnej ewidencji gromadzonych danych Spółka posiadała właściwe 
narzędzia informatyczne, obejmujące przede wszystkim rozbudowany system księgowy pozwalający na zachowanie 
integralności wprowadzanych danych i częściową automatyzację pracy. Za ich pomocą pracownicy Spółki 
wykorzystywali elektroniczny obieg dokumentów, raportowali i wymieniali informacje pomiędzy poszczególnymi 
jednostkami, przypisywali i ewidencjonowali zadania i osoby odpowiedzialne za realizację. 

W celu ochrony informacji i danych oraz w celu akceptacji płatności przez właściwe osoby w zakresie ich kompetencji, 
Spółka wdrożyła adekwatne mechanizmy ochrony niezbędnych zasobów przed nieautoryzowanym użyciem. 

https://servier.com/wp-content/uploads/2020/12/2020-ENGLISH-Code-of-conduct.pdf
https://servier.com/wp-content/uploads/2020/12/2020-ENGLISH-Code-of-conduct.pdf
https://servier.com/wp-content/uploads/2020/12/2020-ENGLISH-Code-of-conduct.pdf
https://servier.com/wp-content/uploads/2020/12/2020-ENGLISH-Ethical-Charter.pdf
https://servier.com/wp-content/uploads/2020/12/2020-ENGLISH-Ethical-Charter.pdf
https://servier.com/wp-content/uploads/2020/12/2020-ENGLISH-Ethical-Charter.pdf
https://servier.com/wp-content/uploads/2020/04/Servier_Responsible_Purchasing_Charter.pdf
https://servier.com/wp-content/uploads/2020/04/Servier_EHS_policy.pdf


 
 

7 

 

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

Podstawa prawna: zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 1 lit b Ustawy o CIT, podatnik przekazuje informację w zakresie 
dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej  

Spółka podejmuje wszelkie niezbędne formy współpracy z organami podatkowymi w celu należytego wywiązywania 
się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. 

W 2021 roku Spółka nie korzystała z żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji 
Skarbowej w rozumieniu art. 27c ust. 2 pkt. 1 litera b Ustawy o CIT. 

  

5. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych 

Podstawa prawna: zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT podatnik przekazuje informacje odnośnie do 
realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

W swojej działalności Spółka skupia 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. ANPHARM dokładała wszelkich starań, aby przekazywane informacje 
wiernie odwzorowywały stan faktyczny oraz były kompletne, aktualne i zrozumiałe, w szczególności Spółka: 

● identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych lub mogą rodzić dodatkowe 
wątpliwości podatkowe; 

● pogłębia analizę stanu faktycznego na potrzeby identyfikacji ewentualnych niepewności podatkowych oraz 
prowadzi wszechstronną analizę przepisów prawa podatkowego w oparciu o właściwe przepisy; 

● identyfikuje rozwiązania zgodne z przepisami prawa podatkowego; 

● Korzysta ze wsparcia doświadczonych firm doradczych o uznanej na rynku renomie, w celu rozwiania 
ewentualnych wątpliwości. Wsparcie było świadczone przez różne podmioty zapewniając kompleksowość i 
bezstronność opinii oraz stanowisk; 

● korzysta ze wsparcia specjalistów zatrudnionych w ramach Grupy Servier.  

Spółka realizowała obowiązki podatkowe we wszystkich obszarach wymaganych przepisami prawa podatkowego 
biorąc pod uwagę zakres działalności Spółki. 

Spółka realizowała w 2021 r. obowiązki podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), podatku 
dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku u źródła (WHT). 
Ponadto Spółka realizowała obowiązki w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń 
wypłacanych pracownikom Spółki (ZUS), opłat środowiskowych oraz podatku od nieruchomości. 
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Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych Spółki, w szczególności, wartość 
przychodów podatkowych, kosztów uzyskania przychodów dochodu podatkowego czy należnego podatku są 
publikowane regularnie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Łączna suma zobowiązań podatkowych Spółki oraz opłat w 2021 roku w Polsce wyniosła ponad 41 milionów złotych. 
Na kwotę składają się podatki zapłacone do budżetu bezpośrednio przez Spółkę oraz podatki pobrane i 
odprowadzone w wyniku operacji biznesowych. 

  

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

Podstawa prawna: zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT podatnik przekazuje informacje o schematach 
podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których 
dotyczą. 

ANPHARM z należytą starannością podchodzi do obowiązków w zakresie identyfikacji i przekazywania informacji o 
schematach podatkowych. Spółka w 2021 r. nie zidentyfikowała 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 
CIT. 

  

7. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych, 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 

Podstawa prawna: zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a) Ustawy o CIT, podatnicy przekazują informacje o 
transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, których wartość 
przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie 
ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami 
podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Spółka dokonała w danym roku podatkowym poniższych transakcji, których wartość przekroczyła 5% sumy 
bilansowej aktywów1 w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego 
zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki:  

● Zakup surowców, materiałów, półproduktów dla potrzeb produkcji. Kraj zamieszkania, siedziby lub zarządu 
kontrahenta - Francja i Irlandia; 

● Świadczenie usługi produkcyjnej (toll manufacturing). Kraj zamieszkania, siedziby lub zarządu kontrahenta 
- Francja 

 
1 Suma bilansowa aktywów za 2021 r. Wynosi 375 910 354,14 zł., z czego 5 % stanowiło kwotę 18 795 517,707 zł. 

https://www.gov.pl/web/finanse/indywidualne-dane-podatnikow-cit
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● Sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o ograniczonych funkcjach i ryzykach. Kraj zamieszkania, 
siedziby lub zarządu kontrahenta - Polska. 

● Sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o ograniczonych funkcjach i ryzykach. Kraj zamieszkania, 
siedziby lub zarządu kontrahenta - Francja 

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. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
Spółka dokonała weryfikacji transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacji za poprzedni rok podatkowy oraz 
przygotowała dokumentację lokalną (ang. Local File) wraz ze stosownymi analizami porównawczymi. 

Ponadto, Spółka złożyła w terminie informację o cenach transferowych (formularz TPR-C) oraz oświadczenie o 
sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych za poprzedni rok podatkowy.  

Dodatkowo, Spółka prezentuje w Załączniku nr 1 szczegółowe zestawienie transakcji z podmiotami powiązanymi 
zgodne z wartościami wykazanymi w sprawozdaniu finansowym za 2021 r. 

 

8. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych 
mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w 
rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

Podstawa prawna: zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b) podatnicy przekazują informację o planowanych lub 
podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość 
zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT. 

W roku podatkowym 2021 Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, które mogły mieć wpływ na 
wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów z nią powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 
ustawy o CIT, jak i nie planowała podejmowania takich działań w przyszłości. 

  

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

Podstawa prawna: zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 5 Ustawy o CIT, podatnicy przekazują informacje dotyczące 
dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję 
podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na 
podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych 
wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej. 

W 2021 roku Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą 
konkurencję podatkową i nie była zarejestrowanym podatnikiem w żadnym z tych terytoriów lub krajów. 
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10. Informacje o złożonych wnioskach o interpretację przepisów prawa podatkowego 

Podstawa prawna: zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 4 Ustawy o CIT podatnicy przekazują informacje o złożonych 
wnioskach o wydanie:  

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

b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,  

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

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

W 2021 r. Spółka nie złożyła wniosków o wydanie: 

● interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 14b Ordynacji podatkowej; 

● interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej; 

● wiążącej informacji stawkowej w rozumieniu art. 42a ustawy o VAT; 

● wiążącej informacji akcyzowej w rozumieniu art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym.  

 

 

Załącznik nr 1, Tabela 2 - zestawienie transakcji ze spółkami powiązanymi w PLN 

Nazwa podmiotu Należność Zobowiązania Zakupy Sprzedaż 

Servier Ireland 
Industries Ltd. 

0 69 305 729,77 140 478 838,70 17 712,00 

Les Laboratoires 
Servier 

6 519 788,61  94 714 145,91  195 299 080,61 69 668 514,12 

Servier Polska 
Services Sp. z o.o. 

112 048 055,95 111 856,20 999 520,34 397 096 411,82 

Biogaran 1 464 978,25 202 862,37 202 862,37 16 160 535,72 

Servier Monde 0 165 847,86 165 847,86 0 

Servier Polska 0 0 38 629,10 0 
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