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Wstęp 

Niniejszy dokument (dalej: „Informacja”) stanowi informację o strategii podatkowej 

realizowanej przez Alcon Polska Sp. z o.o. („Spółka”) w roku podatkowym 2021 r. 

sporządzoną w celu realizacji przez Spółkę obowiązku wynikającego z art. 27c ustawy z 

dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2021 r. r. 

poz. 1800 ze zm., dalej: „ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych”). 

Informacje o spółce 

Alcon Polska Sp. z o.o. jest częścią Alcon – firmy, która jest globalnym liderem rynku 

wyrobów medycznych wykorzystywanych w okulistyce. Dzięki naszym innowacyjnym 

technologiom, partnerskiej współpracy z ekspertami oraz programom zwiększającym 

dostęp do opieki okulistycznej dla najbardziej potrzebujących z sukcesem wypełniamy 

naszą misję od 75 lat. Każdego roku nasze produkty zmieniają na lepsze życie milionów 

osób dotkniętych takimi schorzeniami, jak zaćma, jaskra czy choroby siatkówki, jak 

również wadami refrakcji. Dysponujemy najbardziej wszechstronną ofertą materiałów i 

sprzętu do chirurgii okulistycznej, a także zróżnicowanym portfolio soczewek 

kontaktowych i środków do ich pielęgnacji oraz kropel nawilżających do oczu. Dzięki temu 

jesteśmy w stanie pomóc pacjentom widzieć, wyglądać i czuć się najlepiej.  

Każdego dnia nasz zespół światowej klasy naukowców i inżynierów pracuje nad 

tworzeniem i rozwojem technologii, które wpływają na poprawę jakości widzenia i 

odpowiadają na niezaspokojone potrzeby pacjentów. Ulepszamy dostępne metody 

leczenia i szukamy nowych rozwiązań, stwarzających możliwość terapii w obszarach, gdzie 

wcześniej była ona niedostępna. 

Poprzez realizację programów z zakresu odpowiedzialności społecznej Alcon pomaga 

tworzyć równy dostęp do opieki okulistycznej dla pacjentów na całym świecie. 

Współpracujemy z wieloma organizacjami pozarządowymi, aby umożliwiać jak najszerszej 

grupie pacjentów dostęp do badań oraz pilnych zabiegów  okulistycznych. 

Poprzez inwestycje w edukację lekarzy przyczyniamy się do rozwoju okulistyki, a tym 

samym tworzenia lepszych perspektyw naszym pacjentom i klientom. Stworzyliśmy 

ponad 30 centrów szkoleniowych na całym świecie oraz szeroki wachlarz programów 

szkoleniowych skierowanych do praktykujących lekarzy, studentów, rezydentów, a także 

personelu pomocniczego. 



Pomagamy ludziom widzieć doskonale, ponieważ wierzymy, że dobry wzrok pomaga żyć 

pełnią życia! 

1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących 

zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających w przepisów prawa 

podatkowego 

Spółka Alcon nie jest nastawiona na minimalizację obciążeń podatkowych (optymalizację 

podatkową). Nie polega na agresywnych (niepotwierdzonych, nieutrwalonych) 

podejściach co do interpretacji i stosowania przepisów. W przypadkach, w których 

przepisy prawa podatkowego są przedmiotem różnych (rozbieżnych) interpretacji, Spółka 

z założenia przyjmuje tę interpretację, która jest obarczona najniższym ryzykiem 

kwestionowania (również wtedy, jeżeli z tej interpretacji wynika dodatkowe lub większe 

obciążenie podatkowe dla Spółki). 

Spółka Alcon monitoruje zmiany przepisów podatkowych i ich interpretacji oraz 

podejmuje działania mające na celu minimalizację ewentualnych ryzyk wynikających z 

tego obszaru, m.in. poprzez systematyczne podnoszenie wiedzy pracowników 

odpowiedzialnych za realizację funkcji podatkowych, identyfikację transakcji i działań 

wymagających pogłębionej analizy podatkowej oraz przez korzystanie z usług 

zewnętrznych kancelarii i firm doradztwa podatkowego obejmujących bieżące wsparcie 

w zakresie podatków, w tym okresowych przeglądów podatkowych. 

Spółka realizowała procesy dotyczące wykonywania obowiązków wynikających z 

przepisów prawa podatkowego oraz posiadała stosowne procedury zapewniające ich 

prawidłowe wykonanie.   

Spółka Alcon posiada wewnętrzną „Procedurę Podatkową”, której zadaniem jest 

zapewnienie właściwej kontroli wewnętrznej w zakresie sporządzania deklaracji i 

informacji podatkowych dla podatków bezpośrednich, sporządzania dokumentacji cen 

transferowych, terminowego regulowania płatności za zobowiązania publiczno-prawne 

oraz prawidłowego ustalania aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego w Spółce,  

Spółka Alcon, przy pomocy zewnętrznego doradcy opracowała „Metodyka Ustalania 

Dochodu z Działalności Prowadzonej przez Alcon Polska Sp. z o.o. w ramach decyzji o 

wsparciu”, która reguluje sposób kalkulacji dochodu z działalności prowadzonej na 

podstawie Decyzji o Wsparciu. Metodyka ma na celu pomóc Spółce w prawidłowej 

kalkulacji wyniku podatkowego w podziale na wynik podlegający opodatkowaniu na 

zasadach ogólnych oraz wynik zwolniony z opodatkowania.  

Alcon posiada również wewnętrzną platformę „Finance Core” opisującą podstawowe 

procesy finansowe obowiązujące w Spółce jak również wymagane do nich Kontrole 

Wewnętrzne. 



Spółka ma również wdrożoną „Globalną Politykę” w zakresie zawierania umów, która 

określa wymagania Alcon dotyczące dokumentowania transakcji biznesowych, jak 

również wdrożyła szereg procedur biznesowych pozostających w zgodzie z istniejącymi 

obowiązkami podatkowymi. 

 

2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z 

organami Krajowej Administracji Skarbowej 

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 myśl art. 20s § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

(Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 tj. ze zm.).  

 

3. Informacje dotyczące realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

Bezwzględnie przyjętym przez Spółkę założeniem, jest terminowe dokonywanie płatności 

zobowiązań podatkowych. Spółka terminowo dokonuje płatności  zobowiązań 

podatkowych w oparciu o dane i informacje dostępne dla Spółki oraz zweryfikowane na 

moment upływu terminu na ich złożenie. Spółka nie zakłada (nie dopuszcza) sytuacji, w 

których płatność zobowiązania podatkowego jest dokonywana na podstawie niepełnych, 

niepotwierdzonych lub nieudokumentowanych danych i informacji. W razie potrzeby 

Spółka dokonuje odpowiednich korekt płatności zobowiązań podatkowych, w 

szczególności dokonuje dopłat odpowiednich kwot wraz z odsetkami od zaległości 

podatkowych, obliczanych zgodnie z odpowiednimi przepisami. Korekty są składane 

niezwłocznie po stwierdzeniu okoliczności, z których wynika konieczność złożenia korekty 

oraz po ustaleniu zakresu danych i informacji ulegających korekcie. 

Spółka obliczała i wpłacała miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych 

w ustawowym terminie na zasadach uproszczonych dotyczących działalności 

opodatkowanej. Część działalności Spółki dotycząca Centrum Usług Wspólnych była 

objęta Łódzką Strefą Ekonomiczną i korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego na 

podstawie Decyzji o Wsparciu. Spółka w ustawowym terminie złożyła również roczne 

zeznanie podatkowe za 2021 r.  

Spółka wypełniła obowiązki wynikające z regulacji dotyczących cen transferowych 

współpracując w tym zakresie z zewnętrznym profesjonalnym podmiotem doradczym, 

tzn. wywiązała się z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych 

(Local File). Również przygotowała i złożyła sprawozdanie TPR-C oraz oświadczenia o 

sporządzeniu lokalnej dokumentacji i stosowanych cenach rynkowych.  



Jako pracodawca, Spółka pełni także funkcję płatnika podatku dochodowego od osób 

fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne wobec swoich pracowników oraz 

zleceniobiorców. Spółka w ustawowym terminie złożyła do właściwego urzędu skarbowej 

deklaracje PIT-4R oraz PIT-11. 

Spółka w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest również zarejestrowana w 

Polsce jako podatnik VAT czynny. Spółka w 2021 r., co miesiąc, w ustawowym terminie, 

składała informacje podsumowywujące VAT-UE oraz Jednolite Pliki Kontrolne, 

zawierające informacje o wysokości VAT należnego jak i naliczonego. 

Spółka w 2021 r., w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w terminach 

wyznaczonych przepisami prawa regulowała należności celne. 

Ponadto, Spółka dokonywała innych płatności należności podatkowych i innych obciążeń 
o charakterze publiczno-prawnym, które posiadała na rzecz organów państwowych w 
wyznaczonym ustawowo terminie. 
 
 
4. Informacja o liczbie przekazanych szafowi Krajowej Administracji Skarbowej 

informacji o schematach podatkowych 

W 2021 r Spółka została zidentyfikowana jako korzystający i przekazała Szefowi Krajowej 
Administracji Skarbowej informację o zastosowaniu schematu podatkowego, o której 
mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, dotyczącą Decyzji o Wsparciu. 
 

5. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi  

Transakcje zawierane przez Spółkę z podmiotami powiązanymi realizowane były na 
zasadach rynkowych ustalonych w oparciu o politykę cen transferowych przyjętych przez 
Grupę Alcon. Spółka była stroną następujących transakcji 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, w tym z podmiotami 
niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej:  

• zakup towarów handlowych przez Spółkę od podmiotu powiązanego Alcon 

Pharmaceuticals Ltd w Szwajcarii, 

• świadczenie usług wsparcia biznesowego na rzecz Alcon Pharmaceuticals Ltd w 
Szwajcarii. 

 
6. Informacje o podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych  

Spółka nie podejmowała oraz nie planowała podjęcia działań restrukturyzacyjnych, 
mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmioty powiązane 
w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT. 
 



7. Informacje o złożonych przez spółkę wnioskach 

 

• Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, 
o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, 

• Spółka występowała z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa 
podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, - wniosek dotyczył 
podatku dochodowego od osób prawnych; wniosek nie został rozpatrzony,  

• Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o 
której mowa w art. 42a Ustawy o VAT, 

• Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o 
której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym. 
 

8. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach 

lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.  

W 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 oraz w obwieszczeniu ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 
Ordynacji podatkowej. 
 


