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I. Wstęp 

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Olimp Laboratories sp. z o.o. obowiązków 
wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.). 

Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku 
podatkowym 2021.  

II. Informacje ogólne  

1. Informacje o Spółce  

Spółka Olimp Laboratories Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000065402, prowadzi działalność gospodarczą pod 
adresem: Pustynia 84F, 39-200 Dębica, NIP 8722076235, REGON 691532279.  

Spółka Olimp Laboratories specjalizuje się w działalności produkcyjnej klasyfikowanej jako 
Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej. W portfolio 
Spółki znajduje się szereg produktów farmaceutycznych, suplementów diety oraz leków OTC. 
Na przestrzeni roku 2021 Spółka konsekwentnie rozszerzała rynki zbytu oraz realizowała 
proces uruchomień produkcji nowych wyrobów. Z czynników wewnętrznych istotnych dla 
sytuacji bieżącej oraz rozwoju podkreślenia wymagają przedsięwzięcia inwestycyjne mające 
na celu podniesienie efektywności funkcjonowania i konkurencyjności Spółki zarówno na rynku 
krajowym jak i zagranicznym. Spółka dysponuje własnym Ośrodkiem Badawczo-
Rozwojowym, którego prace umożliwiają wdrażanie nowych produktów uwzględniając 
aktualne trendy żywieniowe oraz osiągnięcia nauki w zakresie żywienia człowieka i technologii 
wytwarzania. Produkty Spółki zdobyły uznanie na wymagających rynkach eksportowych m.in. 
w Niemczech, we Francji, w krajach skandynawskich i Szwajcarii. Stale rośnie sprzedaż 
towarów do innych, często bardzo odległych krajów świata. Produkty Olimp Laboratories są 
obecnie dostępne w ponad 100 krajach na całym świecie, a sprzedaż eksportowa wzrosła w 
ciągu 10 lat ponad 20-krotnie. 
 

2. Cele podatkowej strategii Spółki 

Strategia podatkowa Spółki ma na celu doprowadzenie do należytego wypełniania 
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizowanie obowiązków 
publicznoprawnych oraz konieczność uiszczania należności z tego tytułu na rzecz Skarbu 
Państwa traktowana jest przez władze Spółki jako obowiązek Spółki wynikający z prowadzenia 
działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 
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III. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach 
dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z 
przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika 
dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji 
Skarbowej  

W Spółce obowiązuje procedura zarządzania ryzykiem podatkowym mająca zapewnić 
prawidłowe wywiązywanie się przez Spółkę z obowiązków wynikających z przepisów prawa 
podatkowego. Procedura swoim zakresem kompleksowo obejmuje sposób realizacji 
obowiązków podatkowych oraz mechanizmy rozstrzygania wątpliwości w sprawach z zakresu 
prawa podatkowego. 

Spółka podejmuje wszelkie niezbędne formy współpracy z organami podatkowymi w celu 
należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa 
podatkowego. Spółka nie zawarła z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowy o 
współdziałanie, o której mowa w art. 20s §1 Ordynacji podatkowej. Spółka nie zawarła 
uprzedniego porozumienia cenowego, o którym mowa w art. 81 ustawy o rozstrzyganiu sporów 
dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. 

 

IV. 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, z podziałem na podatki, których dotyczą  

Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się 
z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, w szczególności: 

 identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych; 
 kalkuluje i terminowo uiszcza należne podatki; 
 składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania 

oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego, 
 monitoruje wartość transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi na potrzeby 

określenia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, 
 monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej o 

schematach podatkowych. 

W roku 2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących 
podatków: 

 podatku dochodowego od osób prawnych (CIT); 
 podatku od towarów i usług (VAT); 
 podatku od nieruchomości (PON); 
 podatku od środków transportowych; 
 podatku rolnego. 

 

W roku 2021 Spółka realizowała obowiązki płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób 
fizycznych od wynagrodzeń pracowników oraz tzw. podatku u źródła.  

W roku 2021 Spółka nie przekazała żadnych informacji o schematach podatkowych do Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej. 
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V. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi i podejmowanych 
przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych 

1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a 
ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w 
rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego 
zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi 
polskimi rezydentami podatkowymi 

W roku 2021 Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi następujące transakcje, których 
wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów: 

L
p. 

Charakterystyka 
kontrahentów 

Wartość 
transakcji 

opis charakteru 
transakcji 

Charakter 
powiązań 

1. Nutrifarm 
Sp. z o.o. 

Rezydent 60 312 450,00 PLN 

18 000,00 PLN 

57 000,00 PLN 

35 313,49 PLN 

517 833,35 PLN 

14 136 845,99 PLN 

386 496,00 PLN 

5 057 195,36 PLN 

706 878,63 PLN 

34 443 003,98 PLN 

1 780 446,87 PLN 

Udzielenie poręczeń kredytów 

Najem samochodów 

Wynajem samochodów 

Najem pom. biurowych 

Zakup usług sprzedaży 

Zakup usług logistycznych  

Zakup surowców 

Zakup towarów 

Sprzedaż towarów 

Sprzedaż produktów 

Sprzedaż preparatów 
weterynaryjnych 

Kapitałowe  

2. Olimp 
Laboratories 

Sp. z o.o. 
Oddział w 

Niemczech 

Nierezydent 5 652 095,62 PLN 

2 399 641,12 PLN 

5 254 700,48 PLN 

830 046,92 PLN 

Sprzedaż produktów 

Sprzedaż towarów 

Korzystanie z samochodów 

Świadczenie usług 
administracyjnych i zarządczych 

Kapitałowe - 
Oddział w 
Niemczech 

3. Olimp 
Laboratories 

Spain S.L. 

Nierezydent 319 045,59 PLN 

10 527,98 PLN 

Sprzedaż produktów 

Sprzedaż towarów 

Kapitałowe 

4. Olimp 
Laboratories 

Italy S.r.l 

Nierezydent 990 533,32 PLN 

29 822,68 PLN 

Sprzedaż produktów 

Sprzedaż towarów 

Kapitałowe 

5. Olimp 
Laboratories 

UK Ltd 

Nierezydent 3 621 480,57 PLN 

142 598,85 PLN 

Sprzedaż produktów 

Sprzedaż towarów 

Kapitałowe 

6. Benepha Inc Nierezydent 360 380,55 PLN 

2 225 000,00 USD 

Sprzedaż produktów 

Udzielenie pożyczek 

Kapitałowe 
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2. 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 

W 2021 roku Spółka powołała spółkę Olimp Laboratories GmbH z siedzibą w Niemczech i 
wniosła do niej wkład pieniężny.  

VI. Informacje o złożonych wnioskach  

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

W roku 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej. 

2. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której 
mowa w art. 14b Ordynacji podatkowa 

W roku 2021 Spółka złożyła wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa 
podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług. 

3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a 
ustawy o podatku od towarów i usług. 

W roku 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej. 

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

W roku 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej. 

 

VII. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na 
terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową  

W roku 2021 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach 
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Spółka w 2021 roku dokonywała sprzedaży 
produktów do podmiotów z następujących krajów lub terytoriów stosujących szkodliwą 
konkurencję podatkową: Hongkong, Republika Malediwów, Księstwo Monako, Republika 
Mauritiusu. 


