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I. Wstęp 

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez „Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-
Lek” Spółka Akcyjna obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.; dalej: „ustawa o CIT”). 

Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym 
2021. 

II. Informacje ogólne  

1. Informacje o Spółce  

„Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek” Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka” lub „PPF 
Hasco-Lek”) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 
0000020657, Kapitał zakładowy 329.944.036,00 zł - w całości wpłacony, NIP: 895-17-29-489, Numer 
BDO: 000037234, REGON: 932249169 prowadzi działalność gospodarczą pod adresem ul. Żmigrodzka 
242e, 51-131 Wrocław. 

PPF Hasco-Lek jest producentem między innymi leków, suplementów diety oraz wyrobów medycznych 
wytwarzanych w dwóch nowoczesnych fabrykach. W portfolio produktów PPF Hasco-Lek znajduje się 
obecnie około 400 produktów. 

2. Cele podatkowej strategii Spółki 

Strategia podatkowa Spółki ma na celu doprowadzenie do należytego wypełniania przez Spółkę 
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.  

Realizowanie obowiązków publicznoprawnych oraz konieczność uiszczania należności z tego tytułu na 
rzecz Skarbu Państwa traktowana jest przez władze Spółki jako obowiązek wynikający z prowadzenia 
działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 

Spółka realizuje skuteczną i adekwatną kontrolę organizacji z perspektywy wypełniania obowiązków 
nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa podatkowego, w szczególności: 

− dochowuje należytej staranności celem zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych 
Spółki – w tym w zakresie transparentności rozliczeń podatkowych; 

− kładzie nacisk na weryfikację swoich kontrahentów i partnerów biznesowych; w szczególności 
pod względem miejsca siedziby i prowadzonej działalności gospodarczej; 

− inwestuje w poszerzanie wiedzy kadry pracowniczej z zakresu prawa podatkowego; 

− podejmuje decyzje w celu ograniczania ryzyka podatkowego poprzez minimalizację zagrożeń 
ze strony otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego. 
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III. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach 
dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów 
prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach 
współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej  

1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących 
zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego 
i zapewniających ich prawidłowe wykonanie 

A. Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego 

Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego zgodnie z 
przyjętymi przez Spółkę dyrektywami/zarządzeniami obejmuje: 

1) nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. 

2) rozliczanie zobowiązań podatkowych Spółki (w tym CIT, VAT, podatek od przychodów 
z budynków, akcyza, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, zaliczki na 
podatek dochodowy od osób fizycznych).  

3) bieżącą weryfikację ujęcia w kosztach i przychodach podatkowych w księgach Spółki, oraz 
weryfikację kalkulacji ww. zobowiązań podatkowych przez doradców podatkowych 
Zewnętrznej Firmy Doradczej (dalej: „Zewnętrzna Firma Doradcza”) zgodnie z zawartą 
umową o świadczeniu usług doradztwa podatkowego.  

Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego określenia oraz terminowej zapłaty 
należności publicznoprawnych, tj.: 

1) płaci terminowo miesięczne uproszczone zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, 

2) oblicza, pobiera i płaci terminowo miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób 
fizycznych oraz zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od należności 
określonych w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem nieprzekraczających 200 zł, 

3) oblicza i płaci terminowo podatek VAT i akcyzę, 

4) oblicza, pobiera i płaci terminowo zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych i 
prawnych od należności wypłacanych na rzecz nierezydentów podatkowych, 

5) płaci terminowo raty na podatek od nieruchomości/ monitoruje prawo do zwolnienia z podatku 
od nieruchomości. 

W zakresie systemu obiegu dokumentów oraz kontroli wewnętrznej w zakresie prawa podatkowego, 
Spółka przyjęła procesy/procedury mające na celu zapewnić właściwe wewnętrzne i zewnętrzne kanały 
komunikacji ryzyka podatkowego oraz odpowiednie mechanizmy raportowania rozliczeń podatkowych.  

Spółka na bazie przyjętych procesów i procedur dochowuje należytej staranności w celu prawidłowego 
wypełniania obowiązków podatkowych, w szczególności w obszarach szczególnego nadzoru 
związanych z celami gospodarczymi Spółki, takimi jak: 

a) Obowiązki związane z weryfikacją obecnych oraz nowych kontrahentów, w szczególności: 
numeru identyfikacji podatkowej,  

b) Obowiązki związane z odpowiednim dokumentowaniem oraz rozliczaniem transakcji dostaw 
wewnątrzwspólnotowych (WDT) oraz eksportu towarów dla celów VAT, 

c) Obowiązki związane z właściwym rozliczaniem faktur korygujących sprzedażowych i 
zakupowych z uwagi na zmiany przepisów prawa podatkowego w tym zakresie i właściwym 
dokumentowaniem uzgodnień z kontrahentami, mającymi wpływ na pierwotne rozliczenia 
podatku VAT, 

d) Obowiązki w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (WHT) z tytułu 
płatności na rzecz kontrahentów zagranicznych, 

e) Obowiązek sprawdzania numeru rachunku bankowego sprzedawcy, który jest czynnym 
podatnikiem VAT zgodnie z regulacjami dot. tzw. białej listy, 
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f) Obowiązek właściwej identyfikacji i udokumentowania kosztów podatkowych, a także 
identyfikacji wydatków niestanowiących podatkowych kosztów uzyskania przychodów, 

g) Obowiązek właściwej identyfikacji i udokumentowania przychodów podatkowych oraz 
przysporzeń majątkowych, neutralnych podatkowo, 

h) Obowiązek w zakresie składania deklaracji w podatku od nieruchomości, 

i) Obowiązek w zakresie składania deklaracji w podatku od środków transportowych, 

j) Obowiązek przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o 
schematach podatkowych (Mandatory Disclosure Rules - MDR), 

k) Obowiązek właściwego korzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Spółka 
prowadziła odrębną ewidencję księgową ww. kosztów oraz przygotowała stosowne kalkulacje 
wysokości kosztów kwalifikowanych dedykowanych do ulgi na działalność badawczo – 
rozwojową za rok 2021, 

l) Obowiązek ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla nowych produktów, według 
aktualnych stawek VAT, 

m) Obowiązek właściwego rozliczenia przekazywanych gadżetów/upominków osobom fizycznym 
nieprowadzącym działalności gospodarczej i podmiotom gospodarczym, 

n) Obowiązek właściwego rozróżnienia charakteru kosztów poniesionych na reklamę a 
reprezentację (wydatki związane z budowaniem własnego wizerunku), 

o) Obowiązki związane z rejestracją/aktualizacją danych Spółki w CRPA w zakresie podatku 
akcyzowego, 

p) Obowiązki związane z analizą zakupu/sprzedaży towarów pod kątem identyfikacji konieczności  
opodatkowania podatkiem akcyzowym lub spełnienia innych wymogów w zakresie podatku 
akcyzowego (obowiązki aktualizacji danych w CRPA, obowiązki ewidencyjne wyrobów 
akcyzowych, obowiązki złożenia stosownych zawiadomień w zakresie 
wewnątrzwspólnotowych nabyć wyrobów akcyzowych, etc.), 

q) Obowiązki związane z cenami transferowymi. 

Spółka podjęła następujące środki w celu dochowania należytej staranności w zakresie obszarów 
szczególnego nadzoru, w szczególności: 

1. Korzysta z bieżącego wsparcia Zewnętrznej Firmy Doradczej,  

2. Występuje z wnioskami o wydanie interpretacji podatkowej w zakresie potwierdzenia 
prawidłowego podatkowo rozliczenia transakcji, 

3. Na bieżąco monitoruje zmiany legislacyjne i wdraża odpowiednie modyfikacje w podejściu i 
odpowiednich procedurach w przypadku ich zmiany. 

Pracownicy Pionu Finansowego posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające prawidłowe 
realizowanie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.  

Pracownicy Pionu Finansowego są wspierani przez Zewnętrzną Firmę Doradczą w ich bieżącej pracy. 
Ponadto, Zewnętrzna Firma Doradcza wspiera inne działy biznesowe Spółki udzielając informacji w 
zakresie przepisów prawa podatkowego przy zawieraniu i rozliczaniu transakcji.  

Dodatkowo, Spółka podjęła również środki związane z ograniczeniem ryzyka podatkowego w Spółce, 
w szczególności: 

− pozyskuje certyfikaty rezydencji od zagranicznych kontrahentów, od których nabywa usługi 
identyfikowane jako import usług (w szczególności usługi niematerialne lub inne świadczenia 
objęte regulacjami w zakresie podatku u źródła), przed dokonaniem pierwszej płatności z tytułu 
zawieranej umowy w danym roku podatkowym, 

− w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi, zadecydowała o stosowaniu w miarę 
możliwości wytycznych tzw. safe harbour w zakresie cen transferowych, 
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− w sytuacjach związanych z rozliczaniem faktur korygujących z uwagi na zmiany podatkowe w 
tym zakresie Spółka podjęła decyzję o właściwym i terminowym dokumentowaniu uzgodnień 
z kontrahentami mającymi wpływ na pierwotne rozliczenia podatku VAT. W tym zakresie 
wdrożyła regulacje wewnętrzne ustanawiające zasady postępowania z fakturami VAT 
korektami, 

− z uwagi na zaimplementowany w Spółce system pracy zdalnej (spowodowany pandemią SARS-
COV-2) Spółka wdrożyła (w drodze stosownych instrukcji) nowe zasady w zakresie 
elektronicznego obiegu dokumentów, w tym dokumentów o charakterze podatkowym (faktur, 
faktur korygujących)  i ich merytorycznej i formalno-rachunkowej akceptacji, 

− w obszarze podatku akcyzowego Spółka wdrożyła szczególne środki nadzoru/weryfikacji 
obowiązków akcyzowych jakie spoczywają/mogą spoczywać na Spółce. Spółka 
zaimplementowała odpowiednie regulacje wewnętrzne w zakresie trybu postępowania w 
zakresie przekazywania danych do sporządzenia deklaracji na podatek akcyzowy. W związku z 
planowanymi zakupami krajowymi i zagranicznymi wdrożyła odpowiednie mechanizmy 
audytu zarówno samego statusu akcyzowego kontrahenta jak i  nabywanego wyrobu. W proces 
weryfikacji ww. pozycji zakupowych zaangażowana jest też Zewnętrzna Firma Doradcza. 

− pozyskiwała bieżące wsparcie w zakresie opinii i porad podatkowych w kwestii należytego 
rozliczania transakcji handlowych i innych operacji gospodarczych. 

B. Stosowane procedury  

W Spółce obowiązują procedury mające zapewnić prawidłowe wywiązywanie się przez Spółkę z 
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w sposób uwzględniający strukturę 
organizacyjną Spółki.  

W 2021 r. Spółka zaimplementowała nowe procedury i procesy kontrolne mające na celu identyfikację, 
ocenę, monitorowanie oraz wewnętrzne raportowanie nowych kwestii podatkowych, które pojawiły się 
w trakcie 2021 r. 

2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach 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 tym w 
szczególności Spółka zapewnia, że w razie kierowanych do niej przez organy Krajowej Administracji 
Skarbowej zapytań – przykładowo w ramach czynności sprawdzających własnych rozliczeń czy kontroli 
krzyżowych jej kontrahentów – udziela odpowiedzi, przedstawiając stosowne wyjaśnienia i dokumenty 
źródłowe, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

W odniesieniu do 2021 r., Spółka nie zawarła z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej żadnych 
umów ponadnarodowych dotyczących podatku dochodowego, w tym żadnych uprzednich porozumień 
cenowych (APA). 

IV. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych 
Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach 
podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą  

1. Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

W roku 2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków: 

− podatku dochodowego od osób prawnych; 

− podatku od towarów i usług (VAT); 

− podatku akcyzowego; 

− podatku od nieruchomości; 



6 
 

− podatku od środków transportowych; 

− podatku od czynności cywilnoprawnych. 

W roku 2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako płatnik z tytułu następujących podatków: 

− podatku dochodowego od osób fizycznych; 

− zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych; 

− zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. 

Spółka w 2021 r. nie dokonywała płatności podatku od przychodów z budynków na podstawie 
dyspozycji z art. 38ha pkt 2 Ustawy o CIT, tj. zwolnienia z ww. podatku od dnia 1 stycznia 2021 r. do 
końca miesiąca, w którym stan epidemii został odwołany - w przypadku obowiązywania po dniu 31 
grudnia 2020 r. stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.  

Łączna kwota zapłaconych przez Spółkę podatków w 2021 r. (zarówno w ramach realizacji obowiązków 
podatnika, jak również płatnika) wyniosła ponad 19 mln zł. 

2. Liczba przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach 
podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą 

W roku 2021 Spółka, jako korzystający przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 
informacje o dwóch (2) schematach podatkowych: 

Podatek Liczba zaraportowanych schematów 

Podatek dochodowy od osób prawnych: 2 

V. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych przez 
podatnika działaniach restrukturyzacyjnych 

1. 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 niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi 

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2021 suma bilansowa aktywów wyniosła 
494 414 131,65 zł.  

W roku 2021 Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi następujące transakcje, których wartość 
przekracza 5% sumy bilansowej aktywów: 

Lp. Charakter transakcji Podmiot 

1 transakcja 
towarowa 

zakup produktów, towarów 
i materiałów 8 podmiotów powiązanych Rezydenci 

2 transakcja 
towarowa 

sprzedaż produktów, 
towarów i materiałów 9 podmiotów powiązanych Rezydenci 

3 transakcja 
finansowa udzielone pożyczki 13 podmiotów powiązanych Rezydenci 

4 transakcja 
finansowa udzielone poręczenia  6 podmiotów powiązanych Rezydenci 

5 transakcja 
usługowa zakup usług 9 podmiotów powiązanych Rezydenci 
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6 transakcja 
usługowa 

sprzedaż usług (m.in. 
CUW, transport, 

serializacja) 
25 podmiotów powiązanych Rezydenci 

7 transakcja inna otrzymana dywidenda 1 podmiot powiązany Rezydent 

8 transakcja inna sprzedaż m.in. wynajem, 
dzierżawa 22 podmioty powiązane Rezydenci 

9 transakcja inna zakup m.in. najem, 
dzierżawa 6 podmiotów powiązanych Rezydenci 

10 transakcja inna sprzedaż m.in. refaktury, 
wyposażanie 20 podmiotów powiązanych Rezydenci 

11 transakcja inna zakup m.in. wyposażenie  3 podmioty powiązane Rezydenci 

12 transakcja inna zakup m.in. licencji 1 podmiot powiązany Rezydent 

13 transakcja inna podwyższenie kapitału 4 podmioty powiązane Rezydenci  

2. 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 roku 2021 Spółka planowała lub podjęła następujące działania restrukturyzacyjne mogące mieć 
wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych: 

Działanie Podjęte Planowane 

Data 
zdarzenia 

Podmiot  Zdarzenie 

Objęcie 
udziałów w 
podmiocie 
powiązanym 

2021-02-25 Podmiot powiązany / rezydent Objęcie przez Spółkę 
udziałów w kapitale 

zakładowym 

BRAK 

2021-03-03 Podmiot powiązany / rezydent Objęcie przez Spółkę 
udziałów w kapitale 

zakładowym 

2021-04-26 Podmiot powiązany / rezydent Objęcie przez Spółkę 
udziałów w kapitale 

zakładowym 

2021-04-30 Podmiot powiązany / rezydent Objęcie przez Spółkę  
udziałów w kapitale 

zakładowym 

2021-08-04 Podmiot powiązany / rezydent Objęcie przez Spółkę 
udziałów w kapitale 

zakładowym 
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VI. Informacje o złożonych wnioskach  

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

W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej. 

2. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b 
Ordynacji podatkowej 

W roku 2021 Spółka nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, 
o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowa. 

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

W roku 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej. 

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

W roku 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej. 

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

W roku 2021 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych w krajach stosujących szkodliwą 
konkurencję podatkową. 
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