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Wykaz pojęć i skrótów 

 

Dla celów niniejszego dokumentu poniższe terminy przyjmują następujące znaczenie: 

Skrót Opis 

2021 Rok podatkowy rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2021 r. i zakończony w dniu 
31 grudnia 2021 r.  

Spółka, Amgen Amgen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
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Wstęp 

Niniejszy dokument przedstawia informację o realizowanej strategii podatkowej w 2021 r. przez 

Amgen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Informacja o 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 jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800). 

Amgen 

Amgen Sp. z o. o. jest spółką pośrednio zależną od Amgen Inc., która została założona w 1980 

roku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce Amgen Sp. z o. o. prowadzi działalność od 2004 roku.  

 

Amgen uwalnia potencjał biologii poprzez odkrywanie, opracowywanie i dostarczanie 

innowacyjnych terapii, skupiając się na potrzebach pacjentów cierpiących na poważne choroby, 

będące wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Firma wykorzystuje zaawansowane 

technologie, między innymi z zakresu genetyki, aby rozwikłać złożoność chorób i zrozumieć 

podstawy biologii człowieka.  

Amgen koncentruje się na obszarach o dużych, niezaspokojonych potrzebach medycznych. 

Wykorzystując wiedzę oraz doświadczenie, firma tworzy rozwiązania terapeutyczne, które mają 

pozytywny wpływ na wyniki zdrowotne i znacząco poprawiają jakość życia. Prowadząc od 1980 

roku pionierskie projekty biotechnologiczne, stała się jedną z wiodących na świecie, niezależnych 

firm biotechnologicznych. Każdego dnia Amgen dociera do milionów pacjentów na całym świecie 

i opracowuje innowacyjne leki o przełomowym potencjale.  

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych: www.amgen.com oraz 

www.amgen.pl   

 

 

Tabela 1. Podstawowe informacje o Spółce 

Nazwa Spółki Amgen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba Spółki ul. Puławska 145, Warszawa 02-715  

Dane identyfikacyjne 

Numer KRS: 0000188441 
Numer NIP: 5272420782 

Numer REGON: 01560936000000 

Kapitał zakładowy 22 374 500 PLN 

http://www.amgen.com/
http://www.amgen.pl/
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Data wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego 
2004-01-15 

Liczba pracowników (średnie 
zatrudnienie) w 2021 r. 

12 

 

1. Informacje o stosowanych przez podatnika: 

a. Procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem 

obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich 

prawidłowe wykonanie  

Strategia podatkowa Amgen opiera się na uczciwym i rzetelnym wypełnianiu 

obowiązków podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami. 

Spółka dokłada należytej staranności w rozliczeniach podatkowych oraz dąży do 

minimalizacji potencjalnego ryzyka podatkowego. W konsekwencji Spółka stosuje 

konserwatywne podejście w podejmowaniu decyzji dotyczących obszarów, które 

potencjalnie mogłyby stać się przedmiotem kontrowersji podatkowych.  

Wewnętrzne zasady i procedury Spółki zapewniły w 2021 roku podejmowanie 

określonych decyzji podatkowych na odpowiednim szczeblu oraz w oparciu  

o analizę obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Pomogło to zapewnić 

identyfikację, kontrolę i raportowanie ryzyk podatkowych.  

W 2021 roku obowiązki związane z rozliczeniami podatkowymi Spółki realizowane 

były przy udziale doświadczonych pracowników oraz w ścisłej współpracy  

z zewnętrznymi doradcami. 

b. Dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej  

W 2021 roku firma Amgen otwarcie i przejrzyście komunikowała się z organami 

podatkowymi w bieżących sprawach podatkowych. Jednocześnie Spółka nie 

korzystała z dobrowolnych form współpracy z Krajową Administracją Skarbową 

(takich jak np. Uprzednie porozumienie cenowe, czy Program Współdziałania). 

2. Informacje o zrealizowanych przez Spółkę obowiązkach i schematach podatkowych  

a. Informacje o zrealizowanych przez Spółkę obowiązkach na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej  

W 2021 r., w swojej działalności Spółka skupiała się na rzetelnej 

sprawozdawczości i przestrzeganiu przepisów, w tym na terminowym składaniu 

wszystkich deklaracji, formularzy i informacji podatkowych, zbieraniu dokumentacji 

oraz dotrzymywaniu terminów płatności podatków. Spółka dokładała wszelkich 
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starań, aby przekazywane informacje wiernie odwzorowywały stan faktyczny oraz 

były kompletne, aktualne i zrozumiałe.  

Spółka wywiązywała się z obowiązków podatkowych we wszystkich obszarach 

wymaganych przepisami prawa podatkowego, z uwzględnieniem zakresu 

działalności Spółki. W szczególności Spółka podlegała opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz podatkiem od towarów i usług (VAT).  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, informacje dotyczące rozliczenia podatku 

dochodowego od osób prawnych (takie jak wartość przychodów podatkowych, 

kosztów uzyskania przychodów, dochodu podatkowego czy należnego podatku) 

publikowane są regularnie na stronie internetowej1 Ministerstwa Finansów. 

Ponadto Spółka wywiązywała się ze swoich zobowiązań w zakresie podatku 

dochodowego od osób fizycznych (PIT), składek na ubezpieczenie zdrowotne od 

wynagrodzeń pracowników (ZUS), podatku u źródła (WHT) oraz innych płatności 

branżowych (takich jak np. opłata produktowa, opłaty na rzecz Urzędu Rejestracji 

Produktów Leczniczych za rejestrację nowych badań klinicznych, opłaty na rzecz 

komisji bioetycznych ds. badań klinicznych, opłaty na rzecz Ministerstwa Zdrowia 

oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryf). 

 

b. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 

informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą  

 W 2021 r. Spółka nie zidentyfikowała schematów podatkowych i w związku z tym 

nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach 

podatkowych w trybie art. 86a i nast. Ordynacji podatkowej. 

3. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi i działaniach restrukturyzacyjnych 

a. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi  

Spółka dokonała w 2021 r. poniższych transakcji, których wartość przekroczyła 

5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, 

ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego 

Spółki: 

 
1https://www.gov.pl/web/finanse/indywidualne-dane-podatnikow-cit 
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● Zakup towarów handlowych od dystrybutora o rozbudowanych funkcjach  

i ryzykach od podmiotu powiązanego ze Szwajcarii (wyroby farmaceutyczne); 

● Odsprzedaż przedmiotu transakcji po cenie nabycia (refakturowanie - 

sprzedaż) do podmiotu powiązanego w Holandii (koszty związane z lekami 

objętymi refundacją); 

● Sprzedaż usług badawczo-rozwojowych oraz odsprzedaż w cenie nabycia 

(refakturowanie - sprzedaż) podmiotowi powiązanemu w USA (koszty 

wewnętrzne i zewnętrze usług wsparcia dla badań klinicznych). 

Wskazane powyżej informacje o transakcjach są zgodne z danymi zawartymi  

w informacji o cenach transferowych (formularz TPR-C).  

Spółka terminowo wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów  

o cenach transferowych poprzez składanie w terminie informacji o cenach 

transferowych (formularz TPR-C) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej 

dokumentacji cen transferowych. 

 

b. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach 

restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań 

podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych  

W 2021 r. Spółka nie podejmowała ani nie planowała podjąć żadnych działań 

restrukturyzacyjnych, które mogłyby mieć wpływ na wysokość zobowiązań 

podatkowych Spółki lub podmiotów z nią powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 

1 pkt 4 ustawy o CIT. 

 

4. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach  

W 2021 r. Spółka złożyła wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej  

w zakresie podatku CIT i VAT.  

 

Natomiast nie składała żadnych wniosków o wydanie: 

a. ogólnej interpretacji podatkowej; 

b. wiążącej informacji stawkowej (WIS);                                                                    

c. informacji akcyzowej (WIA). 

 

5. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub  

w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową  

 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych 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 PIT oraz w obwieszczeniu 
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ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 

Ordynacji Podatkowej. 

W szczególności na powyżej wskazanych terytoriach/ krajach Spółka w 2021 r.: 

 

a. nie była zarejestrowana w celu rozliczania podatków; 

b. nie składała deklaracji ani formularzy podatkowych; 

c. nie pobierała i nie odprowadzała podatków. 

 

 


