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Informacja o realizowanej w 2021 r. strategii podatkowej  

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.  

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności Fresenius Kabi 

Polska Sp. z o.o., (dalej: „Fresenius Kabi Polska” lub „Spółka”) została sporządzona 

i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 2 w związku z art. 27c 

ust. 1 w związku z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1800 ze zmianami). 

 

1. Informacje ogólne o Spółce  

Fresenius Kabi Polska jest częścią Grupy Fresenius. Fresenius Kabi jest 

międzynarodową firmą działającą w sektorze ochrony zdrowia, specjalizującą się w 

lekach ratujących życie, żywieniu klinicznym oraz technologiach infuzyjnych  

i transfuzyjnych. Produkty i usługi oferowane przez Fresenius Kabi wspomagają opiekę 

nad pacjentami krytycznie i przewlekle chorymi. Zgodnie z filozofią Fresenius Kabi ("w 

trosce o życie"), Spółka Fresenius Kabi Polska dokłada wszelkich starań, aby 

udostępniać niezbędne leki i technologie osobom sprawującym opiekę nad pacjentami 

oraz poszukiwać jak najlepszych rozwiązań wobec wyzwań, którym te osoby muszą 

sprostać.  

Spółka posiada System Zarządzania Jakością oparty na normie ISO 9001, który 

gwarantuje pełną zgodność z krajowymi i międzynarodowymi wymaganiami prawnymi, 

spełniając jednocześnie oczekiwania swoich partnerów biznesowych. Spółka wdrożyła 

także międzynarodowe standardy w zarządzaniu energią, zgodnie z wymaganiami 

normy ISO 50001. Fresenius Kabi Polska jest odpowiedzialna nie tylko za aktywności 

związane z prowadzoną działalnością biznesową. Jako godny zaufania partner 

dla pacjentów, klientów, dostawców, agencji rządowych i opinii publicznej w systemie 

zdrowotnym, wypełnia podjęte zobowiązania natury prawnej i etycznej.  

Jako część międzynarodowej grupy, Fresenius Kabi Polska przestrzega i postępuje 

zgodnie z zasadami, kodeksem postępowania i politykami obowiązującymi w Grupie 

Fresenius Kabi.  W skład Programu Zgodności obowiązującego we Fresenius Kabi 

Polska wchodzą: 

• Kodeks Postępowania Fresenius Kabi dotyczący etyki w biznesie i przestrzegania 

obowiązujących regulacji; 

• Wytyczne wewnętrzne, w tym wytyczne regionalne i lokalne, Standardowe 

Procedury Operacyjne (SOP) oraz inne podobne dokumenty; 

• Szkolenia z zakresu przestrzegania przepisów. 

Ponadto, Fresenius Kabi Polska wdrożyła zasady etyki biznesowej dla partnerów 

biznesowych i dostawców, które określają zasady obowiązujące wszystkie strony 

trzecie działające w imieniu Fresenius Kabi Polska i/lub będące dostawcami Fresenius 

Kabi Polska. 

Fresenius Kabi Polska prowadzi działalność w sposób wysoce etyczny, kierując się 

zasadami swoich założycieli, rozumiejąc, że w szczególności w branży, w jakiej działa 

Spółka, zachowanie uczciwości i rzetelności jest nieodzownym atrybutem. W swojej 



działalności Fresenius Kabi Polska kładzie duży nacisk na odpowiedzialność 

korporacyjną, a odpowiedzialne administrowanie i wypełnianie obowiązków, w tym 

obowiązków podatkowych, uważa za swój obowiązek w ramach wykonywanej 

działalności. 

2. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach 

dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających  

z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe 

wykonanie 

Fresenius Kabi Polska przestrzega obowiązującego prawa, w tym przepisów 

podatkowych. Strategia podatkowa Fresenius Kabi Polska odzwierciedla tę zasadę  

i można ją podsumować w następujący sposób: 

Strategia podatkowa Fresenius Kabi Polska polega na: 

• wypełnianiu dotyczących Spółki wymogów prawnych i podatkowych oraz 

składaniu odpowiednich deklaracji i informacji podatkowych, jak również 

dokonywaniu zapłaty podatków i innych zobowiązań publicznoprawnych, 

zgodnie z polskim prawem;  

• dążeniu do wykorzystania dostępnych ulg i zachęt podatkowych w sposób 

zgodny z przedmiotem i celem ustaw podatkowych; 

• starannej analizie konsekwencji podatkowych głównych lub złożonych decyzji 

biznesowych; 

• przestrzeganiu odpowiednich procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem 

podatkowym oraz zapewnieniu odpowiedniego nadzoru nad przestrzeganiem 

tych procesów poprzez realizację zasady „czterech oczu” (ang. Four Eyes 

Principle), wskazującej na to, że każde istotne działanie podejmowane przez 

pracowników jest dodatkowo weryfikowane. 

Zarząd Fresenius Kabi Polska rozumie istotne znaczenie zapewnienia poprawności 

rozliczeń podatkowych oraz środków pozwalających na osiągnięcie tego celu. Biorąc 

pod uwagę skalę działalności, wielkość zobowiązań podatkowych Fresenius Kabi 

Polska, a także zmienność otoczenia prawnopodatkowego mogą, od czasu do czasu, 

pojawiać się wątpliwości i wynikające z nich ryzyka związane z interpretacją 

przepisów prawa podatkowego, z uwagi na ich skomplikowany charakter. Fresenius 

Kabi Polska aktywnie identyfikuje, ocenia, monitoruje i zarządza tym ryzykiem, aby 

zapewnić, że wypełnianie obowiązków podatkowych pozostaje w zgodzie  

z prawidłową wykładnią i praktyką stosowania przepisów prawa podatkowego w 

rozumieniu art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Procesy zarządzania polityką 

podatkową i ryzykiem podatkowym w Fresenius Kabi Polska są dostosowane 

do procedur i polityk kontroli obowiązujących w całej Grupie. W przypadku 

zidentyfikowania ryzyka podatkowego, Fresenius Kabi Polska podejmuje  

działania mające na celu ograniczenie tego ryzyka.  

W przypadku wystąpienia istotnych niepewności lub złożonych problemów  

w odniesieniu do danego ryzyka Fresenius Kabi Polska, w zależności od potrzeby, 

korzysta z usług doradców podatkowych. Spółka zawsze jest otwarta  

i podejmuje dialog z polskimi organami podatkowymi. 

 



3. Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy 

z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

W 2021 r. Fresenius Kabi Polska nie stosowała form dobrowolnej współpracy  

z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności nie były zawierane 

umowy o współdziałanie ani porozumienia podatkowe.  

 

4. 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 

Zgodnie z informacji wskazanymi w pkt 2 Fresenius Kabi Polska przestrzega 

obowiązującego prawa, w tym przepisów podatkowych, w rozumieniu art. 3 pkt 2 

Ordynacji podatkowej, z uwzględnieniem ich prawidłowej wykładni i praktyki 

stosowania. 

Fresenius Kabi Polska zidentyfikowała jedno uzgodnienie dotyczące podatku CIT, 

które podlegało obowiązkowi raportowania na podstawie przepisów dotyczących 

obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (ang. Mandatory 

Disclosure Rules) w 2020 r. W  2021 r. Fresenius Kabi Polska wykonała 

obowiązkowe raportowanie dotyczące zastosowania ww. schematu podatkowego. 

 

5. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 

11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 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 

W 2021 r. Fresenius Kabi Polska była zaangażowana w transakcje z podmiotami 

powiązanymi (w tym w transakcje z nierezydentami), których wartość przekroczyła 

5% całkowitej sumy bilansowej aktywów ujętych w ostatnim zatwierdzonym 

sprawozdaniu finansowym Fresenius Kabi Polska. Wskazany próg przekroczyły 

następujące transakcje z podmiotami powiązanymi: 

• zakup surowców; 

• zakup towarów; 

• sprzedaż wyrobów;  

• terminowe transakcje walutowe (forward);  

• cash-pooling. 

 

6. 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 podatku dochodowym od osób 

prawnych 

W 2021 r. Fresenius Kabi Polska nie prowadziła ani nie planowała prowadzenia 

działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby wpłynąć na wysokość jej zobowiązań 

podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych w rozumieniu 

art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 



7. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: 

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

Ordynacji podatkowej 

W 2021 r. Fresenius Kabi Polska nie składała wniosków o wydanie ogólnej 

interpretacji podatkowej. 

b. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b 

Ordynacji podatkowej 

W 2021 r. Fresenius Kabi Polska nie składała wniosków o wydanie interpretacji 

przepisów prawa podatkowego. 

c. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy  

o podatku od towarów i usług 

W 2021 r. Fresenius Kabi Polska nie składała wniosków o wydanie wiążącej 

informacji stawkowej. 

d. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy  

o podatku akcyzowym 

W 2021 r. Fresenius Kabi Polska nie składała wniosków o wydanie wiążącej 

informacji akcyzowej. 

 

8. 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 o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej 

W 2021 r. Fresenius Kabi Polska nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych na 

terytoriach lub w państwach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy  

o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy  

o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 

Ordynacji podatkowej. 


