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INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK PODATKOWY 2020

NOVO S.A.

Niniejszy dokument stanowi realizację przez NOVO spółka akcyjna z siedzibą w Tychach
(dalej: „Spółka”) obowiązku wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Z 2020 r., poz. 1406, tekst jedn. z późn.
zm., dalej: „CIT”) za rok podatkowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

NOVO S.A.

Spółka jest polską hurtownią farmaceutyczną, posiadającą stosowne zezwolenia do obrotu
hurtowego wyrobami farmaceutycznymi i medycznymi. Spółka funkcjonuje zarówno na
wolnym rynku, jak i na rynku całkowicie regulowanym, gdzie cena jest narzucona przepisami
prawa farmaceutycznego. Zasadniczym przedmiotem jej działalności jest sprzedaż wyrobów
farmaceutycznych i medycznych. Spółka posiada scentralizowaną strukturę organizacyjną,
która w połączeniu z efektywnym systemem logistycznym zapewniają prosty i skuteczny
przebieg procesów w przedsiębiorstwie.

NOVO S.A.

Jednym z priorytetów funkcjonowania Spółki jest traktowanie rozliczeń podatkowych jako
zagadnień z zakresu odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Działania Spółki w tym obszarze
prowadzone są z zachowaniem należytej staranności, przez pracowników o wysokich
kwalifikacjach merytorycznych.
Spółka podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu realizacji prawidłowych rozliczeń
należności publicznoprawnych. W tym celu Spółka posiada i realizuje procesy oparte
na wiedzy i doświadczeniu pracowników, jak również sformalizowane procedury.

NOVO S.A.

1. Informacja o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących
zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

NOVO S.A.

Spółka posiada stosowne procedury i procesy umożliwiające zarządzanie wykonywaniem
obowiązków podatkowych – w szczególności procedurę dotyczącą przeciwdziałania
niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
2. Informacja o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami
Krajowej Administracji Skarbowej.

NOVO S.A.

Spółka nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej
Administracji Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarła umowy o współdziałanie
w zakresie podatków w rozumieniu art. 20s § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325, tekst jedn. z późn. zm., dalej : „OP”).

NOVO S.A.

3. Informacje odnośnie do realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art.
86a § 1 pkt 10 OP z podziałem na podatki, których dotyczą.
Spółka terminowo realizowała obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
które wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie Spółka nie przekazała
Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji o schematach podatkowych
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w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 OP, ze względu na brak istnienia schematów podatkowych,
które wymagałyby notyfikacji.
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4. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4
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
Rzeczpospolitej Polskiej.

NOVO S.A.

Spółka posiada zawarte transakcje towarowe i usługowe ze spółkami powiązanymi,
tj. towarowe i logistyczne z OPDF SA z siedzibą w Warszawie oraz windykacyjne z Dogma
sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów
w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.
5. Planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych
mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów
powiązanych.

NOVO S.A.

W 2020 r. Spółką nie planowała i nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących
mieć wpływ na wysokość własnych zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych
podmiotów powiązanych.
6. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji
podatkowej.

NOVO S.A.

Spółka nie złożyła wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa
w art. 14a § 1 OP.
7. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa
podatkowego.

NOVO S.A.

Spółka w 2020 r. nie składała wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa
podatkowego, o której mowa w art. 14b OP.
8. Informacja o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

NOVO S.A.

Spółka w 2020 r. nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której
mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z
2020 r., poz. 106, tekst jedn. z późn. zm.).
9. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

NOVO S.A.

Spółka w 2020 r. nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której
mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020
r., poz. 722, tekst jedn. z późn. zm.).
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10. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach
lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.
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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 CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020, poz. 1426, tekst jedn. z późn.
zm.) oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym
na podstawie art. 86a § 10 OP.
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Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opublikowane z poszanowaniem informacji
objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową.
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