Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r.
1. Wstęp
Niniejsza informacja stanowi wykonanie przez Adamed Pharma S.A. (dalej: Adamed)
obowiązku sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej
strategii podatkowej, zgodnie z art. 27c w związku z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy z 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT), za rok podatkowy
trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
Niniejsza informacja została opublikowana na stronie internetowej Adamed: adamed.com.
Wynik podatkowy Adamed za 2020 r. (według stanu na dzień 7 grudnia 2020 r.):
Podstawa opodatkowania

269.126.135 PLN

Podatek dochodowy od osób prawnych

48.549.636 PLN

2. Informacja o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących
zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
Strategia podatkowa Adamed oparta jest na następujących filarach:
•

terminowa realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego;

•

analiza zmian w prawie podatkowym oraz identyfikacja koniecznych do wprowadzenia
modyfikacji w funkcjonowaniu organizacji;

•

brak skłonności do ryzyka podatkowego oraz niepodejmowanie działań nakierowanych
na agresywne planowanie podatkowe;

•

korzystanie z dostępnych ulg i zwolnień podatkowych.

Stosowane przez Adamed procesy i procedury zarządzania wykonywaniem obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
realizowane są z uwzględnieniem wskazanych wyżej filarów.
Adamed wdraża procedury wymagane przepisami prawa. W związku z powyższym,
Adamed wprowadził wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się
z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów
tel.: +48 22 732 77 00, fax: +48 22 732 77 00
e-mail: adamed@adamed.com.pl
www.adamed.com.pl

Rejestracja: Krajowy Rejestr Sądowy, prowadzony
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr. KRS 0000116926, NIP 731-17-51-025; Kapitał zakładowy:
718 430 000 PLN, wpłacony w całości.

3. Informacja o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy
z organami Krajowej Administracji Skarbowej
Adamed nie uczestniczył dotychczas w dobrowolnych formach współpracy z organami
Krajowej Administracji Skarbowej.
4. 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, o
których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki,
których dotyczą
Adamed realizuje na terytorium
w ramach następujących funkcji:

Rzeczypospolitej

Polskiej

Podatek
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych /
od osób fizycznych (tzw. podatek u źródła)
Podatek od towarów i usług
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek od środków transportowych
Podatek od czynności cywilnoprawnych

obowiązki podatkowe

Funkcja Adamed
Podatnik
Płatnik
Płatnik
Podatnik
Podatnik
Podatnik
Podatnik
Podatnik

Adamed przekazał Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej następujące informacje
o schematach podatkowych dotyczące roku podatkowego 2020:
Rodzaj informacji

Podatek

MDR-1
MDR-3

Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek dochodowy od osób prawnych

Liczba przykazanych
informacji
1
1

5. Informacja 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
wskazanym w art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o CIT
Adamed nie dokonał w 2020 r. transakcji z podmiotami powiązanymi, której wartość
przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu wskazanym w art. 27c ust. 2 pkt 3
lit. a ustawy o CIT.
Jednocześnie informujemy, że suma transakcji z podmiotami powiązanymi przekroczyła 5%
sumy bilansowej aktywów w rozumieniu wskazanym powyżej, przy czym w celu wykonania
powyższego obowiązku informacyjnego przyjęliśmy, że raportujemy transakcje jednorodne
w rozumieniu przepisów o cenach transferowych, których wartość (jednostkowo) przekracza
wskazany limit.

6. Informacja 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
Adamed podjął w 2020 r. następujące działania restrukturyzacyjne, o których mowa w art. 27c
ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o CIT:
•

konwersja pożyczki udzielonej przez Adamed na kapitał Adamed S.R.L.

Adamed planował w 2020 r. następujące działania restrukturyzacyjne, o których mowa
w art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o CIT i które zostały zrealizowane po zakończeniu 2020 r.:
•
•
•

nabycie przez Adamed 100% udziałów w Silvermedia Qlogix sp. z o. o. od podmiotów
powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT;
połączenie Adamed (spółki przejmującej) z Silvermedia Qlogix sp. z o. o. (spółką
przejmowaną);
dopłata do kapitału Adpharma sp. z o.o. przez Adamed.

7. Informacja o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji i informacji,
o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. a-d ustawy o CIT
Adamed złożył następujące wnioski o wydanie interpretacji i informacji, o których mowa
w art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. a-d ustawy o CIT:

Wniosek o wydanie:
ogólnej interpretacji przepisów
prawa podatkowego
interpretacji indywidualnej
przepisów prawa podatkowego
wiążącej informacji stawkowej
wiążącej informacji akcyzowej

Liczba
złożonych
wniosków
0
5
0
0

Przedmiot wniosków
wszystkie wnioski dotyczyły
interpretacji przepisów ustawy o CIT
-

8. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach
lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
Adamed nie dokonuje rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących
szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wymienionych
w art. 27c ust. 2 pkt 5 ustawy o CIT.

