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Informacja o realizowanej strategii 
podatkowej za 2020 r.  

Information on the tax strategy pursued 
for 2020  

Opublikowanie poniższych informacji następuje 
w wykonaniu przez Angelini Pharma Polska sp. 
z o.o. (dalej: „Angelini Polska” lub „Spółka”) 
obowiązku sporządzenia i podania do 
publicznej wiadomości informacji o realizowanej 
strategii podatkowej stosownie do art. 27c 
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych. 

 The following information is published in 
Angelini Pharma Polska sp. z o.o.’s 
(hereinafter: “Angelini Polska” or the 
“Company”) performance of the obligation to 
prepare and publish information on the tax 
strategy pursued pursuant to Article 27c of 
the Act of 15 February 1992 on Corporate 
Income Tax. 

Informacje ogólne General information 

Angelini Polska jest dystrybutorem na rynku 
polskim produktów leczniczych, suplementów 
diety i wyrobów medycznych. Spółka jest 
częścią międzynarodowej grupy kapitałowej 
Angelini (dalej: „Grupa Angelini” lub „Grupa”). 
Angelini Pharma to pion farmaceutyczny Grupy 
Angelini. Spółki w Grupie, które należą do pionu 
farmaceutycznego to wiodące firmy w zakresie 
ochrony zdrowia, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru ośrodkowego układu 
nerwowego (OUN), zdrowia psychicznego, a 
także leczenia bólu i chorób rzadkich. Spółki 
Angelini Pharma są  także wiodącym graczem 
w segmencie OTC jako producenta bardzo 
popularnych we Włoszech i innych krajach 
leków dostępnych bez recepty. 

Angelini Polska deals in distribution of 
medicinal products, dietary supplements, 
and medical devices on the Polish market. 
The Company is part of the Angelini 
international capital group (hereinafter: 
“Angelini Group” or “Group”). Angelini 
Pharma is the pharmaceutical division of the 
Angelini Group. The Group companies of the 
pharmaceutical division include leading 
healthcare companies, with a particular 
focus on the central nervous system (CNS) 
area, mental health, as well as pain 
management and rare diseases. The 
Angelini Pharma companies are also a 
leading player in the OTC segment as a 
manufacturer of over-the-counter medicines 
which are very popular in Italy and other 
countries. 

Produkty Grupy Angelini dostępne są w 
około 70 krajach. Grupa prowadzi działalność 
bezpośrednią w 25 krajach, gdzie zatrudnia 
ponad 3000 osób, a poprzez strategiczną 
współpracę z wiodącymi międzynarodowymi 
grupami farmaceutycznymi wprowadza swoje 
produkty do obrotu w ponad 70 krajach. 

Angelini Group products are available in 
around 70 countries. The Group has direct 
operations in 25 countries, where it employs 
more than 3,000 people, and it is through 
strategic partnerships with leading 
international pharmaceutical groups that the 
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Group markets its products in more than 70 
countries. 

Świadomość społecznej odpowiedzialności 
biznesu przyczyniła się do przyjęcia przez 
Grupę Angelini filozofii działalności opartej na 
takich wartościach jak: etyka, innowacyjność, 
wydajność i zaangażowanie. Grupę Angelini (a 
tym samym i Spółkę) charakteryzują najwyższe 
standardy etyczne, które znalazły 
odzwierciedlenie w aktach wewnętrznych 
Grupy (m.in.  Kodeks Etyki Grupy Angelini) i są 
stosowane we wszystkich obszarach 
działalności Grupy. 

The awareness of corporate social 
responsibility has contributed to Angelini 
Group adopting a business philosophy 
based on values such as ethics, innovation, 
efficiency, and commitment. The Angelini 
Group (and therefore the Company) is 
characterised by the highest ethical 
standards reflected in the Group's internal 
acts (such as the Angelini Group Code of 
Ethics) and applied in all areas of the Group's 
activity. 

Spółka działa na rynku farmaceutycznym, który 
jest regulowany przez wiele krajowych 
i międzynarodowych aktów prawnych. Do 
najważniejszych regulacji prawnych 
wpływających na rynek farmaceutyczny w 
Polsce należą: 

The Company operates on the 
pharmaceutical market regulated by many 
national and international legal acts. The 
most important legal regulations affecting the 
pharmaceutical market in Poland include: 

a) ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne,  

a) the Act of 6 September 2001 - 
Pharmaceutical Law,  

b) ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o 
refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych, 

b) the Act of 12 May 2011 on 
reimbursement of medicines, 
foodstuffs for special nutritional 
purposes and medical devices,    

c) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
13 marca 2015 r. w sprawie wymagań 
Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. 

c) the Regulation of the Minister of 
Health of 13 March 2015 on the 
requirements of Good Distribution 
Practice. 

Wysoki poziom uregulowania rynku 
farmaceutycznego determinuje sposób 
prowadzenia przez Spółkę działalności. 
Obowiązujące przepisy prawa mają wpływ m.in. 
na takie obszary jak wytwarzanie i 
dopuszczanie produktów leczniczych do obrotu, 

The high degree of regulation of the 
pharmaceutical market determines the way 
the Company conducts its business. The 
applicable legal regulations affect, among 
other things, such areas as the manufacture 
and marketing authorisation of medicinal 
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prowadzenie badań klinicznych, prowadzenie 
reklamy farmaceutycznej, czy sposób ustalania 
ceny. 

products, the conduct of clinical trials, the 
conduct of pharmaceutical advertising or the 
manner of price determination. 

Spółka od lat z sukcesem działa na polskim 
rynku farmaceutycznym dzięki wysokiej jakości 
oferowanych produktów, kompetencjom i 
zaangażowaniu swoich pracowników oraz 
kadry zarządzającej, która dochowuje starań, 
aby działalność Spółki była zgodna z 
obowiązującymi przepisami. 

The Company has been successfully 
operating on the Polish pharmaceutical 
market for years thanks to the high quality of 
its products and the competence and 
commitment of its employees and 
management staff making every effort to 
ensure compliance of the Company's 
activities with the applicable regulations. 

Informacje o realizacji przez Spółkę 
obowiązków podatkowych w Polsce wraz 
z informacją o liczbie przekazanych Szefowi 
Krajowej Administracji Skarbowej 
informacji o schematach podatkowych 

Information on the Company's tax 
obligations in Poland, including 
information on the number of tax 
schemes [reportable arrangements] 
submitted to the Head of the National 
Revenue Administration 

Angelini Polska prowadzi działalność 
gospodarczą i rozlicza się ze zobowiązań 
podatkowych w Polsce. W szczególności, 
Spółka prowadzi rozliczenia z tytułu podatku 
dochodowego od osób prawnych (w tym 
zryczałtowanego podatku pobieranego u 
źródła), podatku dochodowego od osób 
fizycznych, podatku od towarów i usług oraz 
innych podatków i opłat w razie wystąpienia 
takiego obowiązku.  

Angelini Polska conducts business activity 
and settles its tax obligations in Poland. In 
particular, the Company settles corporate 
income tax (including withholding tax), 
personal income tax, tax on goods and 
services (VAT) as well as other taxes and 
fees in the event of such an obligation.  

Kalkulacja kwot zobowiązań podatkowych 
Spółki jest dokonywana na podstawie 
przepisów prawa, a regulowanie zobowiązań 
podatkowych odbywa się w sposób terminowy. 
Terminowo składane są także wymagane 
przepisami prawa deklaracje i informacje 
podatkowe. W przypadku zaistnienia takiej 
konieczności Spółka dokonuje odpowiednich 
korekt składanych deklaracji, informacji czy 
kwot zapłaconego zobowiązania podatkowego, 
dbając o to, aby rozliczenia Spółki były zgodne 

The amounts of the Company's tax liabilities 
are calculated on the basis of legal 
regulations, and the payment of tax liabilities 
is made in a timely manner. Tax returns and 
information required by law are also 
submitted in a timely manner. If necessary, 
the Company makes appropriate 
adjustments to the submitted returns, 
information or amounts of paid tax liabilities, 
ensuring compliance of the Company's 
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z prawem i rzeczywistym przebiegiem zdarzeń 
gospodarczych. 

settlements with the law and the actual 
course of business events.  

Spółka nie złożyła żadnej informacji o 
schematach podatkowych za rok 2020. Spółka 
stale monitoruje zdarzenia pod kątem 
ewentualnego obowiązku zgłoszenia schematu 
podatkowego. W tym celu Spółka m.in. 
wdrożyła i stosuje wewnętrzną procedurę 
mającą na celu identyfikację zdarzeń 
wypełniających definicję schematu 
podatkowego oraz przeprowadziła szkolenie 
personelu pod kątem przepisów o raportowaniu 
schematów podatkowych. 

The Company has not filed any tax scheme 
[reportable arrangements] information for 
2020. The Company continuously monitors 
events for possible tax scheme reporting 
[MDR] obligations. To this end, the 
Company, among other things, has 
implemented and applies an internal 
procedure to identify events fulfilling the 
definition of a tax scheme [reportable 
arrangements] and has trained its personnel 
in terms of the provisions on reporting tax 
schemes [MDR].       

Informacja o stosowanych procesach oraz 
procedurach dotyczących zarządzania 
wykonywaniem obowiązków wynikających z 
przepisów prawa podatkowego 
i zapewniających ich prawidłowe wykonanie 

Information on applied processes and 
procedures concerning management of 
obligations resulting from tax law and 
ensuring their proper performance 

Angelini Polska dokłada starań, aby 
wywiązywać się z obowiązków podatkowych w 
sposób rzetelny i zgodny z obowiązującymi 
przepisami. Wśród działań podejmowanych 
przez Spółkę w celu zapewnienia prawidłowości 
rozliczeń podatkowych i ograniczania ryzyk 
podatkowych można wymienić w 
szczególności: 

Angelini Polska endeavours to fulfil its tax 
obligations in a reliable manner and in 
compliance with the regulations in force. 
Among the actions undertaken by the 
Company to ensure the correctness of tax 
settlements and to limit tax risks, the 
following may be mentioned in particular: 

a) podział zadań dostosowany do wiedzy i 
kompetencji pracowników, czynności 
weryfikacyjne oraz stale ulepszany 
system zastępstw, które mają zapewnić 
ciągłość i prawidłowość procesów 
obliczania zobowiązań podatkowych oraz 
sporządzania deklaracji i informacji 
podatkowych; 

b) the division of tasks adapted to the 
knowledge and competence of 
employees, verification activities and a 
constantly improved system of 
substitutions to ensure continuity and 
correctness of the processes of 
calculating tax liabilities and preparing 
tax returns and information; 

c) wprowadzanie i stosowanie 
wewnętrznych procedur – kluczowe z 

d) introduction and application of internal 
procedures - key areas and processes 
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punktu widzenia działalności Spółki 
obszary i procesy zostały opisane w 
wewnętrznych procedurach; 

from the point of view of the Company's 
activity are described in the internal 
procedures; 

e) nadzór nad obszarem finansowo-
podatkowym sprawowany przez 
Głównego Księgowego oraz Dyrektora 
Finansowego; 

f) supervision over the financial and tax 
area exercised by the Chief 
Accountant and Chief Financial Officer;    

g) zatrudnianie osób o odpowiednim 
poziomie wiedzy, doświadczenia i 
kompetencji w obszarze rozliczeń 
finansowo-podatkowych; 

h) employment of persons with 
appropriate level of knowledge, 
experience, and competence in the 
area of financial and tax settlements; 

i) poszerzanie wiedzy osób 
uczestniczących w wykonywaniu 
obowiązków wynikających z przepisów 
prawa podatkowego poprzez 
systematyczne szkolenia zewnętrzne 
oraz system wewnętrznego dzielenia się 
wiedzą; 

j) expansion of the knowledge of persons 
participating in the performance of 
duties under the tax law through 
regular external training and a system 
of in-company knowledge sharing; 

k) stały monitoring zmian przepisów 
podatkowych; 

l) constant monitoring of changes in tax 
regulations; 

m) współpracę z zewnętrznymi doradcami 
podatkowymi w celu konsultowania 
zagadnień niestandardowych czy o 
wysokim stopniu skomplikowania; 

n) cooperation with external tax advisors 
in order to consult non-standard or 
highly complex issues 

o) potwierdzanie szczególnie istotnych z 
punktu widzenia Spółki kwestii w 
indywidualnych interpretacjach przepisów 
prawa podatkowego. 

p) confirmation of particularly significant, 
from the Company's point of view, 
issues in advance tax rulings on the tax 
law. 

Z uwagi na stale zmieniające się przepisy 
prawa podatkowego oraz praktykę ich 
stosowania Angelini Polska nie jest w stanie 
całkowicie wyeliminować sytuacji mogących 
rodzić ryzyka podatkowe. Niemniej jednak, 
Spółka dochowuje należytej staranności, aby jej 

Due to the constantly changing tax law and 
the practice of its application, Angelini Polska 
is not able to completely eliminate situations 
which may give rise to tax risks. 
Nevertheless, the Company exercises due 
diligence so that its settlements comply with 
the regulations in force. 
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rozliczenia były zgodne z obowiązującymi 
przepisami. 

Informacje o stosowanych przez Spółkę 
dobrowolnych formach współpracy z 
organami Krajowej Administracji Skarbowej 

Information on voluntary forms of the 
Company’s cooperation with National 
Revenue Administration authorities 

Spółka nie przystąpiła do programu 
współdziałania na podstawie przepisów 
Ordynacji podatkowej.  

The Company has not entered into any 
cooperation programme based on the 
provisions of the Tax Code Act.  

Angelini Polska aktywnie współpracuje z 
organami podatkowymi poprzez udzielanie 
rzetelnych i terminowych odpowiedzi na 
wszelkie wezwania, pytania czy prośby ze 
strony organów podatkowych. 

Angelini Polska actively cooperates with tax 
authorities by providing reliable and timely 
responses to all calls, enquiries, or requests 
from tax authorities. 

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 
podmiotami niebędącymi rezydentami 
podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej 

Information on transactions with related 
parties, as defined in Article 11a, section 
1, item 4, the value of which exceeds 5% 
of the balance sheet total of assets, as 
defined in accounting regulations, 
established on the basis of the last 
approved financial statements of the 
company, including entities which are not 
tax residents of the Republic of Poland 

Transakcja, która przekracza 5% sumy 
bilansowej aktywów, to zakup od podmiotu 
powiązanego produktów farmaceutycznych w 
celu ich dystrybucji na polskim rynku. 

A transaction which exceeds 5% of the 
balance sheet total of assets involves the 
purchase of pharmaceutical products from a 
related party in order to distribute them on 
the Polish market.     

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 CIT 

Information on restructuring activities 
planned or undertaken by the taxpayer 
which may affect the amount of tax 
liabilities of the taxpayer or its related 
parties in the meaning of Article 11a 
section 1 item 4 of the CIT Act 
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W 2020 r. Spółka nie podejmowała działań 
restrukturyzacyjnych. Obecnie Spółka nie 
planuje działań restrukturyzacyjnych. 

In 2020, the Company did not undertake any 
restructuring activities. Currently, the 
Company is not planning any restructuring 
activities. 

W styczniu 2020 r. zmienił się udziałowiec 
Spółki. Od tej daty 100% udziałowcem Angelini 
Polska jest Spółka Angelini Pharma S.p.A. z 
siedzibą we Włoszech. 

In January 2020, there was a change of a 
shareholder of the Company. As of that date, 
the 100% shareholder of Angelini Polska is 
Angelini Pharma S.p.A. with its registered 
office in Italy. 

Informacje o złożonych wnioskach o 
wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, 
interpretacji przepisów prawa podatkowego, 
wiążącej informacji stawkowej, wiążącej 
informacji akcyzowej 

Information on submitted requests for 
general advance tax rulings, individual 
advance tax rulings, binding rate 
information, binding excise tax 
information 

W 2020 r. Spółka nie występowała z wnioskiem 
o wydanie ogólnej interpretacji prawa 
podatkowego, interpretacji przepisów prawa 
podatkowego, wiążącej informacji stawkowej 
czy wiążącej informacji akcyzowej.  

In 2020, the Company did not submit 
requests for general advance tax rulings, 
individual advance tax rulings, binding rate 
information, binding excise tax information.  

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 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 

Information concerning tax settlements 
of the taxpayer on territories or countries 
applying harmful tax competition 
indicated in secondary legislation issued 
pursuant to Article 11j section 2 and 
pursuant to Article 23v section 2 of the 
Personal Income Tax Act of 26 July 1991 
and in the announcement of the minister 
competent for public finance issued 
pursuant to Article 86a § 10 of the Tax 
Code      

Spółka nie dokonuje rozliczeń podatkowych na 
terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą 
konkurencje podatkową, jak również nie 
dokonuje rozliczeń z podmiotami mającymi 
siedzibę na tych terytoriach lub w tych krajach. 

The Company does not make tax 
settlements in territories or countries 
applying harmful tax competition, nor does it 
make settlements with entities established in 
these territories or countries. 

 


