INPHARM SP. Z O.O.

INFORMACJA O REALIZOWANEJ
STRATEGII PODATKOWEJ
w okresie
od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

1. Informacje podstawowe o działalnoś ci Spó łki i podstawa
prawna przekazywanych informacji o realizowanej strategii
a. Informacje ogólne
"Inpharm" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy
Strumykowej 28/11 (03-138), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 255451
oraz posiadająca numer identyfikacji podatkowej: 5242571743 (dalej: Inpharm lub Spółka).
Inpharm została założona w 2006 r. Wchodzi w skład grupy kapitałowej zajmującej się w
przeważającej mierze importem równoległym i dystrybucją produktów leczniczych, wyrobów
medycznych oraz kosmetyków.
Spółka współpracuje z wieloma dostawcami z Unii Europejskiej,
zapewnia konkurencyjną ofertę produktów oraz ich wysoką dostępność.

dzięki

czemu

b. Podstawa prawna
W niniejszym dokumencie, Spółka przedstawia informację o realizowanej strategii podatkowej
zgodnie z art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(dalej: ustawa o CIT) mając na względzie charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej przez Spółkę
działalności.

2. Informacja o realizacji strategii podatkowej za 2020 rok
c. Informacje o stosowanych przez podatnika: procesach oraz
procedurach
dotyczących
zarządzania
wykonywaniem
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i
zapewniających ich prawidłowe wykonanie
Spółka podejmuje szereg działań w celu prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych,
w tym, w szczególności:
1) Spółka posiada odpowiednią strukturę organizacyjną pozwalającą na efektywne zarządzanie
funkcją podatkową,
2) realizacja poszczególnych zadań związanych z wypełnieniem obowiązków podatkowych
została przypisana poszczególnym stanowiskom / działom,
3) Spółka posiadają wykwalifikowany personel, który dba na bieżąco o podnoszenie poziomu
swojej wiedzy podatkowo-księgowej uczestnicząc w szkoleniach i monitorując zmiany
prawne,
4) w toku realizowanych przedsięwzięć Spółka identyfikuje zdarzenia mogące rodzić ryzyko
podatkowe i podejmują adekwatne działania mające na celu przeciwdziałanie ich materializacji,
5) w zależności od potrzeb, Spółka zleca realizację części funkcji podatkowej oraz korzysta z
zewnętrznych doradców podatkowych posiadających odpowiednią wiedzę oraz zasobami
ludzkimi (zarówno pod względem merytorycznym jak i ilościowym),
6) Spółka przeprowadza regularne, odpowiednio ukierunkowane kontrole / audyty wewnętrzne
w celu wykrycia i wyeliminowania wszelkich ew. nieprawidłowości.
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W Spółce funkcjonuje szereg zasad regulujących prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków
przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.
Większość z nich, z uwagi na skalę i charakter realizowanych przez Spółkę przedsięwzięć
gospodarczych i związanych z nimi rozliczeń podatkowych, funkcjonuje w ramach nieformalnych
procedur, na zasadzie wypracowanych praktyk postępowania oraz przygotowanych projektów
dokumentów (np. kalkulacji CIT).
Obecnie funkcjonujący w Spółce stopień sformalizowania (w formie spisanych procedur) zasad
realizacji obowiązków podatkowych Spółki tworzy efektywny system wypełniania funkcji
podatkowej, nie generując jednocześnie nadmiernych obciążeń administracyjnych po stronie
pracowników Spółki.
Ponadto, Spółka dąży do przestrzegania wszystkich przepisów podatkowych oraz do
prawidłowego, rzetelnego i terminowego wypełniania swoich obowiązków podatkowych. Spółka
określiła również w odpowiedniej procedurze sposób mechanizm postępowania odnośnie
raportowania schematów podatkowych.
Natomiast pozostała część procesów w ramach funkcjonowania Spółki nie została pokryta
formalnymi procedurami i przebiegają one głównie w formie niespisanych schematów
postępowania wypracowanych na przestrzeni lat funkcjonowania Spółki.
Spółka posiada spisany dokument określający realizowaną przez nią strategię podatkową.
d. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych
formach współpracy z organami Krajowej Administracji
Skarbowej
Spółka wskazuje, że w roku podatkowym kończącym się 31 grudnia 2020 r. nie uczestniczyła w
żadnej z dobrowolnych sformalizowanych form współpracy z organami Krajowej Administracji
Skarbowej.
W szczególności, Spółka nie zawarła umowy o współdziałanie w zakresie podatków w myśl art.
20s § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm. dalej:
„Ordynacja Podatkowa”).
Niezależnie jednak od powyższego, Spółka w ramach kontaktów z organami podatkowymi
cechuje się otwartością i transparentnością, tak aby wykonywać wszelkie obowiązki podatkowe w
sposób rzetelny, prawidłowy i terminowy.
e. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków
podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z
informacją
o
liczbie
przekazanych
Szefowi
Krajowej
Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych,
o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z
podziałem na podatki, których dotyczą
Spółka terminowo realizuje wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa podatkowego. Spółka wskazuje, że w 2020 r. nie
zidentyfikowała w toku swojej działalności żadnego schematu podatkowego podlegającego
raportowaniu i tym samym nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji
o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.
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f. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w
rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5%
sumy bilansowej aktywów
Poniżej Spółka przedstawia listę transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi w
rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej
aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
zatwierdzonego sprawozdania finansowego:
Lp. Rodzaj transakcji
1.
2.
3.
4.

Kraj rezydencji

Nabycie kompleksowej organizacji
zakupu i sprzedaży leków

Polska

Nabycie usług przepakowywania

Polska

Poręczenie otrzymane przez Spółkę

Polska

Poręczenie udzielone Spółce

Polska

g. Informacje o: planowanych lub podejmowanych przez podatnika
działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na
wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów
powiązanych
Spółka w 2020 r. nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na
wysokość jej zobowiązań podatkowych lub podmiotów z nią powiązanych w rozumieniu art. 11a
ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.
Co więcej, Spółka
restrukturyzacyjnych.

nie

planuje,

w

dającej

się

przewidzieć

przyszłości,

działań

h. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie
ogólnej interpretacji podatkowej
Spółka nie występowała w 2020 r. z wnioskiem o wydanie:





ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej;
interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której 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 z dnia 6 grudnia
2008 r. o podatku akcyzowym.

i. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych
podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą
konkurencję podatkową
Spółka nie dokonywała w 2020 r. rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących
szkodliwą konkurencję podatkową.

___________________________
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