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INFORMACJA O STRATEGII PODATKOWEJ 

REALIZOWANEJ PRZEZ JERONIMO MARTINS DROGERIE I FARMACJA SP. Z O.O. 

W ROKU PODATKOWYM TRWAJĄCYM OD DNIA 1 GRUDNIA 2020 r. DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 r. 

 

Niniejszy dokument stanowi realizację przez Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja S.A. z siedzibą 

w Kostrzynie obowiązku wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych1 za rok podatkowy trwający od 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 

2021 r. 

 

Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie przy ul. Żniwnej 5, 62-025 

Kostrzyn, NIP 2090001776, REGON 301002718, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 322116 (dalej: Spółka), to należący do międzynarodowej grupy Jeronimo 

Martins doświadczony i działający na polskim rynku podmiot specjalizujący się w dystrybucji artykułów 

chemicznych, kosmetycznych i farmaceutycznych – właściciel sieci sprzedaży detalicznej (Hebe), 

dysponujący odpowiednimi narzędziami zapewniającymi rzetelne wywiązywanie się przez Spółkę 

z obowiązków o charakterze publicznoprawnym, w tym obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego. 

 

Oprócz kontynuowania działalności operacyjnej i generowania zysków celem Spółki zawsze było 

odpowiedzialne działanie na rzecz społeczeństwa, z którego zasobów Spółka korzysta i dzięki któremu 

osiąga swoje bieżące cele biznesowe, w szczególności poprzez opodatkowanie prowadzonej przez 

Spółkę działalności w prawidłowych wysokościach oraz w terminach przewidzianych w przepisach 

prawa podatkowego. Celem Spółki w tym zakresie nie jest jedynie poprzestanie na terminowym 

składaniu prawidłowych deklaracji podatkowych, ale transparentność w stosunku do organów 

administracji podatkowej odnośnie do podejmowanych przez Spółkę działań mających wpływ na 

wysokość zobowiązań podatkowych. 

 

Mając na względzie rodzaj i skalę prowadzonej działalności, w celu prawidłowego i terminowego 

wywiązywania się z obowiązków podatkowych, Spółka podejmuje szereg działań ukierunkowanych na 

rzetelne ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych towarzyszących prowadzonej działalności 

gospodarczej oraz ich prawidłową kwalifikację na gruncie przepisów prawa podatkowego, w tym 

w szczególności poprzez wdrożenie odpowiednich zasad postępowania oraz korzystanie z bieżącego 

wsparcia profesjonalnych spółek doradztwa podatkowego w zakresie zagadnień budzących 

wątpliwości. 

 

 

 

 

 

 
1 J.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm., dalej: ustawa o CIT. 
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1. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących 

zarządzenia wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i 

zapewniających ich prawidłowe wykonanie 

 

Spółka podejmuje wszelkie działania w celu dokonywania prawidłowych i terminowych rozliczeń 

publiczno-prawnych. Swoje obowiązki realizuje zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Spółka 

dochowuje należytej staranności, aby zapobiegać występowaniu jakichkolwiek nieprawidłowości 

w rozliczeniach podatkowych.  

 

Spółka realizuje swoje zobowiązania podatkowe, w tym przy wsparciu spółki z Grupy (dalej: 

Zleceniobiorca), z którą zawarła umowę o świadczenie usług wsparcia. Przedmiotem ww. umowy 

wsparcia jest m.in.: 

▪ nadzór oraz wsparcie w obszarze zagadnień finansowych, 

▪ nadzór nad procedurami kontroli i zarządzania ryzykiem. 

 

Zleceniobiorca dysponuje odpowiednimi zasobami kadrowo-osobowymi do świadczenia usług 

i profesjonalnego wsparcia Spółki w ww. zakresie. 

 

Z uwagi na to, że Spółka realizuje swoje zobowiązania podatkowe przy wsparciu Zleceniobiorcy, na 

podstawie umowy o świadczenie usług wsparcia, w Spółce stosowane są procedury związane z 

realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, funkcjonujące w spółce 

świadczącej usługi. 

 

2. Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami 

Krajowej Administracji Skarbowej 

 

Spółka świadoma jest możliwości podjęcia dobrowolnej formy współpracy z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej w postaci zawarcia z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowy 

o współdziałanie, o której mowa w art. 20s § 1 Ordynacji podatkowej, służącej zapewnieniu 

przestrzegania przez podatnika przepisów prawa podatkowego w warunkach przejrzystości 

podejmowanych działań oraz wzajemnego zaufania i zrozumienia między organem podatkowym 

a podatnikiem, przy uwzględnieniu prowadzonej przez podatnika działalności. 

 

W roku podatkowym trwającym od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. poza bieżącym 

ewidencjonowaniem, deklarowaniem i uiszczaniem zobowiązań podatkowych Spółka nie podjęła innej 

dobrowolnej formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej. Niemniej jednak, Spółka 

nie wyklucza złożenia wniosku o zawarcie umowy o współdziałanie w przyszłości, w miarę zwiększania 

się dostępności Programu Współdziałania. 
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3. 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 

 

W roku podatkowym trwającym od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka realizowała 

terminowo i z zachowaniem należytej staranności obowiązki podatkowe wynikające z przepisów prawa 

podatkowego.  

 

Jednocześnie, Spółka w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. dokonywała analizy 

poszczególnych uzgodnień związanych z prowadzoną działalnością pod kątem ewentualnego 

spełnienia przez nie przesłanek do uznania za schemat podatkowy na gruncie przepisów Ordynacji 

podatkowej, w tym przy wsparciu licencjonowanych doradców podatkowych z ramienia wiodących 

spółek doradztwa podatkowego. 

 

W tym zakresie, w roku podatkowym trwającym od 1 grudnia 2020 r.  do 31 grudnia 2021 r. Spółka nie 

przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych. 

 

4. Informacje 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 

przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego 

sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami 

podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej 

 

W roku podatkowym trwającym od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka dokonywała 

transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość 

przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na 

podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Transakcje te dotyczyły pożyczek 

udzielonych Spółce przez podmioty powiązane – rezydentów.  

 

5. 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 CIT 

 

W roku podatkowym trwającym od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Spółka nie 

planowała i nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby mieć wpływ 

na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub wysokość zobowiązań podatkowych podmiotów 

powiązanych ze Spółką w rozumieniu art. art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. 

 

6. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: 

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

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

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

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

akcyzowym. 

 

W oparciu o reguły przewidziane w ramach funkcjonujących u Zleceniobiorcy i stosowanych 

w odniesieniu do Spółki procesów i procedur dotyczących zarządzenia wykonywaniem obowiązków 

wynikających z przepisów prawa podatkowego, Spółka analizowała prawidłowość przyjętego przez nią 

podejścia w zakresie powstawania i wysokości zobowiązania podatkowego na skutek wystąpienia 

poszczególnych zdarzeń gospodarczych towarzyszących jej działalności, w tym przy udziale 

licencjonowanych doradców podatkowych z ramienia wiodących, renomowanych spółek doradztwa 

podatkowego. 

 

W tym zakresie, w roku podatkowym trwającym od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka 

złożyła jeden wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa 

w art. 14b Ordynacji podatkowej, dot. podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 

Jednocześnie, w roku podatkowym trwającym od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Spółka nie złożyła wniosków o wydanie: 

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

▪ wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT oraz 

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

 

7. 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 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o 

PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na 

podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej 

 

W roku podatkowym trwającym od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 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 ustawy o CIT 

i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw 

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

 

https://sip.lex.pl/#/document/16794311?unitId=art(23(v))ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(86(a))par(10)&cm=DOCUMENT

