INFORMACJA O REALIZACJI
STRATEGII PODATKOWEJ ZA 2020 R.
Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.
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Słowniczek
Dla potrzeb niniejszego dokumentu poniższe terminy mają następujące znaczenie:
Termin/Skrót

Definicja/Opis

2020

Rok obrotowy, który rozpoczął się 1 stycznia 2020 r. i zakończył się 31 grudnia 2020 r.

Grupa

Dotyczy wszystkich spółek powiązanych BMS na całym świecie

Spółka, BMS Polska

Bristol-Myers Squibb Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
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Wprowadzenie

0B

Niniejszy dokument przedstawia, w jaki sposób BMS Polska, wchodząca w skład Grupy BMS, realizowała
swoją strategię podatkową w 2020 r.
Jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, którego obroty przekroczyły 50 mln EUR w roku
obrotowym (podatkowym) zakończonym dnia 31 grudnia 2020 r., BMS Polska zobowiązana jest do
sporządzenia i opublikowania informacji na temat realizowanej strategii podatkowej za rok obrotowy
(podatkowy) zakończony 31 grudnia 2020 r.
Niniejsza informacja na temat realizowanej strategii podatkowej została sporządzona zgodnie z art. 27c ust. 2
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1800, ze zmianami, dalej „Ustawa o CIT”).
Głównym przedmiotem działalności Spółki jest dystrybucja produktów farmaceutycznych na polskim rynku.

BMS Polska
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Grupa jest wiodącą, globalną grupą biofarmaceutyczną, której misją jest odkrywanie, opracowywanie i
dostarczanie innowacyjnych leków pomagających pacjentom przezwyciężyć poważne choroby. Grupa składa
się ze spółki dominującej z siedzibą w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych, oraz podmiotów powiązanych.
Grupa prowadzi działalność gospodarczą na całym świecie, działając w obu Amerykach, regionie EMEA,
Indiach oraz regionie Azji i Pacyfiku.
Tabela 1. Podstawowe informacje o Spółce
Nazwa Spółki

Bristol-Myers Squibb Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba Spółki

Aleja Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

Dane identyfikacyjne

KRS: 0000127998
NIP: 5262643500
REGON: 01522550000000

Kapitał zakładowy

30 000 000 PLN

Data wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego

2002-08-27

Liczba pracowników (przeciętne
zatrudnienie) w 2020 r.

15
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Procesy i procedury
dotyczące zarządzania
wykonywaniem
obowiązków wynikających z
przepisów prawa
podatkowego i
zapewniających ich
prawidłowe wykonanie
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Podstawowe zasady postępowania w sprawach podatkowych zostały oparte na przepisach podatkowych oraz
powszechnie stosowanych w tym zakresie dobrych praktykach. W celu efektywnego wykonywania obowiązków
podatkowych Spółka zorganizowała swoje procesy podatkowe uwzględniając charakter działalności Spółki, jej
organizację wewnętrzną i jej rolę w ramach Grupy, a także specyfikę branży biofarmaceutycznej,
charakteryzującej się wysokim poziomem państwowej regulacji.
Obowiązki związane z rozliczeniami podatkowymi Spółki realizowane były przy udziale doświadczonych
pracowników, we współpracy z Centrum Usług Wspólnych Grupy (ang. Shared Services Center) oraz
zewnętrznymi usługodawcami, co zapewniło:
●
●
●

zgodność rozliczeń podatkowych Spółki z przepisami prawa,
zabezpieczenie prawidłowego sposobu wywiązywania się z obowiązków podatkowych oraz
stabilność przeprowadzanych procesów.

Spółka przywiązuje szczególną wagę do stosowania odpowiednich procedur mających na celu standaryzację
procesów wewnętrznych i zabezpieczenie prawidłowego sposobu wypełniania obowiązków podatkowych.
Wdrożenie i udokumentowanie kluczowych procesów podatkowych umożliwiło Spółce zachowanie kontroli
nad sprawami podatkowymi, zapewnienie zgodności z przepisami podatkowymi oraz wymogami dotyczącymi
sprawozdawczości i zarządzania ryzykiem.
Spółka zapewniła, aby komunikacja pomiędzy kierownictwem odpowiedzialnym za podejmowanie
strategicznych decyzji biznesowych a działem odpowiedzialnym za rozliczenia podatkowe Spółki była
kompletna i zrozumiała. W obszarze zarządzania ryzykiem i kontroli ryzyka, Spółka, w celu zapewnienia
zgodności z politykami, przeprowadzała okresowe kontrole wewnętrzne przy wsparciu ekspertów
podatkowych z Grupy.
Dobrowolne formy
współpracy z organami
Krajowej Administracji
Skarbowej

W 2020 r. Spółka nie korzystała z dobrowolnych form współpracy z Krajową Administracją Skarbową.

Informacja o obowiązkach
podatkowych
zrealizowanych przez
Spółkę na terytorium

Zgodność z regulacjami oznacza dla Spółki zapłatę odpowiedniej kwoty podatku we właściwym terminie i
obejmuje ujawnienie Krajowej Administracji Skarbowej wszystkich istotnych faktów i okoliczności.
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W celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, Spółka konsultowała w 2020 r. wybrane
obszary swojej działalności z profesjonalnymi firmami doradczymi.
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Rzeczypospolitej Polskiej

Spółka wywiązywała się z obowiązków podatkowych we wszystkich obszarach wymaganych przez prawo
podatkowe, z uwzględnieniem zakresu działalności Spółki. W szczególności Spółka była podatnikiem podatku
dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT). Informacje dotyczące rozliczeń
podatku CIT (tj. wartość przychodów podatkowych, kosztów uzyskania przychodów, dochodu podatkowego,
podatku należnego) są regularnie zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Ponadto, Spółka wypełniała swoje obowiązki w zakresie podatku u źródła (WHT) i podatku dochodowego od
osób fizycznych (PIT) oraz odprowadzała składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (ZUS) od
wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Spółki.

Informacje o liczbie
przekazanych Szefowi
Krajowej Administracji
Skarbowej informacji o
schematach podatkowych z
podziałem na podatki,
których dotyczą

W 2020 r. Spółka nie zidentyfikowała żadnych schematów podatkowych i w związku z powyższym nie zgłosiła
Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnych schematów, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 2 Ustawy
o CIT.

Informacje o transakcjach z
podmiotami powiązanymi

W 2020 r. transakcje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a Ustawy o CIT obejmowały zakup towarów
do dystrybucji wraz z powiązanymi z nimi transakcjami (z Westwood Intrafin S.A.) oraz pożyczkę (z BristolMyers Squibb International Company).

Informacje o planowanych
lub podejmowanych przez
Spółkę działaniach
restrukturyzacyjnych
mogących mieć wpływ na
wysokość zobowiązań
podatkowych Spółki lub
podmiotów powiązanych

W 2020 r. Spółka nie podjęła ani nie planowała podjęcia działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ
na zobowiązania podatkowe Spółki lub jej podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy
o CIT.
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Informacja dotyczące
dokonywania rozliczeń
podatkowych na terytoriach
lub w krajach stosujących
szkodliwą konkurencję
podatkową
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Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach ani w krajach stosujących szkodliwą konkurencję
podatkową, wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT, na
podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1128, ze zmianami) oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw
finansów publicznych, wydanym na podstawie art. 86a § 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1540, ze zmianami).
W szczególności na wyżej wymienionych terytoriach/w wyżej wymienionych krajach w 2020 r. Spółka:

Informacje o złożonych
przez Spółkę wnioskach
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●

nie była zarejestrowana dla celów podatkowych;

●

nie składała deklaracji ani formularzy podatkowych;

●

nie pobierała ani nie płaciła podatków.

W 2020 r. Spółka nie złożyła żadnych wniosków o wydanie:
●

indywidualnej interpretacji podatkowej;

●

ogólnej interpretacji podatkowej;

●

wiążącej informacji stawkowej;

●

wiążącej informacji akcyzowej.
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