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I. Wstęp 

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Accord Healthcare Polska sp. z o.o. (dalej: 
„Spółka”) obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2587 ze zm.). 

Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku 
podatkowym trwającym od 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. (dalej: „rok podatkowy 
2021 / 2022”).  

II. Informacje ogólne  

1. Informacje o Spółce  

Accord Healthcare Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Taśmowa 7, 02-677 
Warszawa, NIP: 1070015415, REGON: 142248997) jest wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000347170. 

Spółka rozpoczęła działalność w sierpniu 2008 roku, a od 2018 roku prowadzi działalność 
handlową i zaopatruje szpitale w leki generyczne oraz produkty onkologiczne. 1  

Wizją Spółki jest pełne zaangażowanie we wszystkie aspekty dostarczania leków pacjentom. 
Poprzez integrację pionową oraz zarządzanie wszystkimi etapami procesu Spółka efektywnie 
wspiera leczenie specjalistyczne zarówno w Polsce, jak i za granicą. Accord Healthcare to 
młoda, dynamiczna firma, która dzięki nowoczesnej infrastrukturze jest w stanie dostarczać 
leki biopodobne, chemioterapeutyki oraz inne produkty lecznicze szybciej i w atrakcyjniejszej 
cenie, niż konkurencja. 

2. Cele strategii podatkowej Spółki 

Strategia podatkowa Spółki ma na celu doprowadzenie do należytego wypełniania 
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizowanie obowiązków 
publicznoprawnych przez władze Spółki jest traktowane jako powinność przedsiębiorstwa, a 
płacenie podatków we właściwej kwocie i właściwym czasie jako należny zwrot części zysku 
do społeczeństwa, w którym funkcjonuje i którego zasoby wykorzystuje. 

Zarząd oraz kierownictwo Spółki zapewniają 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; 

 wykazuje proaktywną postawę w zakresie wskazywania wartości i budowania kultury 
organizacji – 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. 

 
1 Spółka pragnie wyjaśnić, iż opis rozpoczęcia działalności handlowej wskazany w informacji o strategii 
podatkowej za rok podatkowy 2020/2021 zawierał omyłkę pisarską. Podatnik wskazał rok 2010, zamiast 
2018.  
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Ponadto rozliczenia podatkowe oraz prawidłowa kwalifikacja zdarzeń gospodarczych na 
gruncie przepisów prawa podatkowego zapewniane są przez Spółkę przez stosowanie 
odpowiednich zasad i procesów postępowania, a także poprzez stałą współpracę z 
zewnętrznymi, profesjonalnymi doradcami podatkowymi.  

Obowiązujące regulacje i przepisy podatkowe są często złożone, przez co mogą stwarzać 
niepewność w odniesieniu do działalności Spółki. W związku z powyższym, strategia 
podatkowa Spółki jest dostosowywana do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz 
organizacji Spółki oraz do zidentyfikowanych nowych ryzyk wynikających z prowadzenia 
działalności w branży produkcji i sprzedaży wyrobów medycznych. 

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 ma 
w Spółce następujący przebieg: 

1) Zarząd Spółki sprawuje ogólny nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z 
przepisów prawa podatkowego. 

2) Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego należy do 
Dyrektora Finansowego i Głównej Księgowej odpowiedzialnych za rozliczanie 
podatków w ramach Spółki, koordynujących prace Działów odpowiedzialnych za 
rozliczenia podatkowe. Dyrektor Finansowy i Główna Księgowa podejmują działania 
celem wyjaśnienia wątpliwości związanych z kwalifikacją prawno-podatkową 
poszczególnych zdarzeń gospodarczych. 

3) Kalkulacje podatkowe dokonywane są przez dedykowanych pracowników Działów 
odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe na podstawie zweryfikowanych 
dokumentów źródłowych. Przy dokonywaniu kalkulacji Spółka od lat stale współpracuje 
z profesjonalnymi zewnętrznymi firmami doradztwa podatkowego w celu właściwej i 
rzetelnej realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów. 

4) Pracownicy Działów odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe pod nadzorem 
Głównej Księgowej oraz Dyrektora Finansowego sporządzają na podstawie 
przygotowanej kalkulacji deklaracje podatkowe na właściwych urzędowych 
formularzach.  

Dokumenty związane z kalkulacją podatkową oraz kopie złożonych deklaracji są 
archiwizowane w uporządkowany sposób w formie elektronicznej. 

Pracownicy Działów odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe posiadają niezbędną wiedzę 
i umiejętności zapewniające prawidłowe realizowanie przez Spółkę obowiązków wynikających 
z przepisów prawa podatkowego. Z uwagi na dynamiczny charakter przepisów prawa 
podatkowego, Zarząd Spółki udostępnia pracownikom Działów odpowiedzialnych za 
rozliczenia podatkowe szkolenia w celu aktualizacji i rozwoju posiadanej przez nich wiedzy 
podatkowej.  
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Dyrektor Finansowy informuje Zarząd Spółki o wszelkich kwestiach mających znaczenie dla 
prawidłowego wywiązywania się przez Spółkę z obowiązków wynikających z przepisów prawa 
podatkowego.  

Spółka podejmuje możliwe działania zmierzające do minimalizowania ryzyk podatkowych oraz 
ryzyka sporu z organami podatkowymi. Jeżeli skutki podatkowe danego zdarzenia 
gospodarczego mogą budzić wątpliwości lub generować ryzyko podatkowe, Spółka zasięga 
opinii zewnętrznych doradców posiadających stosowaną wiedzę i doświadczenie, celem 
wyjaśnienia wątpliwości i uzyskania prawidłowej wykładni przepisów prawa podatkowego.  

b) Stosowane procedury  

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

Spółka stosowała również procedury i instrukcje w formie pisemnej, które w sposób pośredni 
umożliwiają prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych (m.in. zapewniając 
uporządkowany dostęp do materiałów i dokumentów oraz pozwalając na prawidłową 
identyfikację rozliczeń), w szczególności: 

 Procedurę weryfikacji kontrahentów Spółki; 
 Procedurę wydatków pracowników; 
 Procedurę obiegu dokumentów w Spółce; 
 Procedurę inwentaryzacji towarów; 
 Instrukcję tworzenia i akceptacji umów zawieranych przez Spółkę z jej kontrahentami; 
 Politykę podróży służbowych, z datą publikacji 02 lipca 2021;  
 Politykę zakupów i zaopatrzenia, z datą publikacji 10 stycznia 2022; 
 Politykę Flotową, z datą publikacji 23 kwietnia 2021. 

 

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

Spółka nie zawarła z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowy o współdziałanie, o 
której mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej.  

Począwszy od roku podatkowego 2020 / 2021 Spółka była stroną dwóch uprzednich 
porozumień cenowych (APA).  

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

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  

Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego 
wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

W roku podatkowym 2021 / 2022 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z 
tytułu następujących podatków: 

 podatku dochodowego od osób prawnych (CIT); oraz  
 podatku od towarów i usług (VAT). 
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W poprzednich latach podatkowych Spółka była również podatnikiem z tytułu podatku od 
czynności cywilno-prawnych (PCC). W roku podatkowym 2021/2022 nie wystąpiły zdarzenia 
gospodarcze rodzące obowiązek podatkowy na gruncie regulacji o PCC, niemniej jednak 
Spółka na bieżąco monitoruje ewentualne obowiązki w tym zakresie.  

W roku podatkowym 2021 / 2022 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika wynikające 
z tytułu następujących podatków: 

— podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – z tytułu wynagrodzeń pracowników; 
— podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – z tytułu podatku u źródła od wypłacanych 

na rzecz zagranicznych kontrahentów należności podlegających opodatkowaniu u źródła. 

W roku podatkowym 2021 / 2022 Spółka nie przekazała żadnych informacji o schematach 
podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

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, 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 

Z uwagi na fakt, że w roku podatkowym 2021 / 2022 łączna wartość transakcji Spółki z 
podmiotami powiązanymi przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów, Spółka prezentuje 
szczegółowy wykaz transakcji z podmiotami powiązanymi, których była stroną w roku 
podatkowym 2021/2022 w nocie nr 24 do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 
2021/2022 opublikowanej na stronie internetowej Krajowego Rejestru Sądowego. 

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 

W Roku podatkowym 2021 / 2022 Spółka nie planowała i nie podjęła działań 
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub 
podmiotów powiązanych. 

VI. Informacje o złożonych wnioskach  

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

W roku 2021 / 2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, 
o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. 

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

W roku 2021 / 2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, 
o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej. 
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3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a 
ustawy o podatku od towarów i usług. 

W roku 2021 / 2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, 
o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług. 

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

W roku 2021 / 2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, 
o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. 

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

W roku 2021 / 2022 Spółka nie dokonała rozliczeń podatkowych w krajach stosujących 
szkodliwą konkurencję podatkową. 

 


