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Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2021 r.  

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. 

Informacje ogólne 

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. 

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. 

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. 

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: 

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

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

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 

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

Dystrybucyjnej. 

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, prowadzenie badań klinicznych, prowadzenie reklamy farmaceutycznej, czy 

sposób ustalania ceny. 

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. 
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Informacje o realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych w Polsce wraz z informacją o liczbie 

przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych 

Agnielini 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.  

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 z prawem i rzeczywistym przebiegiem zdarzeń 

gospodarczych. 

Spółka nie złożyła żadnej informacji o schematach podatkowych za rok 2021. 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. 

Informacja o stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem 

obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe 

wykonanie 

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: 

a) podział zadań dostosowany do wiedzy i kompetencji pracowników, czynności weryfikacyjne oraz 

uzgodniony i spisany system zastępstw, które mają zapewnić ciągłość i prawidłowość procesów 

obliczania zobowiązań podatkowych oraz sporządzania deklaracji i informacji podatkowych; 

b) wprowadzanie i stosowanie wewnętrznych procedur – kluczowe z punktu widzenia działalności Spółki 

obszary i procesy zostały opisane w wewnętrznych procedurach; 

c) nadzór nad obszarem finansowo-podatkowym sprawowany przez Głównego Księgowego oraz 

Dyrektora Finansowego przy wsparciu podmiotu zewnętrznego zajmującego się kwestiami finansowo-

podatkowymi w sposób profesjonalny; 

d) zatrudnianie osób o odpowiednim poziomie wiedzy, doświadczenia i kompetencji w obszarze rozliczeń 

finansowo-podatkowych; 

e) poszerzanie wiedzy osób uczestniczących w wykonywaniu obowiązków wynikających z przepisów 

prawa podatkowego poprzez system wewnętrznego dzielenia się wiedzą; 

f) stały monitoring zmian przepisów podatkowych przez Dyrektora Finansowego przy wsparciu 

zewnętrznych doradców podatkowych; 

g) współpracę z zewnętrznymi doradcami podatkowymi w celu konsultowania zagadnień 

niestandardowych czy o wysokim stopniu skomplikowania; 

h) potwierdzanie szczególnie istotnych z punktu widzenia Spółki kwestii w indywidualnych interpretacjach 

przepisów prawa podatkowego. 
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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 rozliczenia były zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej 

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

Angelini Polska aktywnie współpracuje z organami podatkowymi poprzez udzielanie rzetelnych i terminowych 

odpowiedzi na wszelkie wezwania, pytania czy prośby ze strony organów podatkowych. 

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 

Transakcja, która przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, to zakup od podmiotu powiązanego produktów 

farmaceutycznych w celu ich dystrybucji na polskim rynku. 

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 

W 2021 r. Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych. Obecnie Spółka nie planuje działań 

restrukturyzacyjnych. 

Informacje o złożonych wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów 

prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej 

W 2021 r. Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji prawa podatkowego, 

interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej czy wiążącej informacji akcyzowej.  

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 

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. 
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