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Ministr financí ocenil Tevu jako významného plátce daně z příjmu
v České republice
Společnost Teva Czech Industries s.r.o., která je třetím největším evropským výrobním
závodem Tevy, světové jedničky v oblasti generických léčiv, se v letošním roce opět
umístila mezi TOP plátci daně z příjmu. V celorepublikovém žebříčku za rok 2015 obsadila
14. místo.
Žebříček TOP plátců daně z příjmu zveřejňuje Ministerstvo financí ČR pravidelně – letošní 14. ročník
oceňuje první dvacítku největších přispěvatelů do českého státního rozpočtu. Základem hodnocení je
výše plateb odvedených na účet daně z příjmů právnických osob, provedených v průběhu roku 2015 do
veřejných rozpočtů.
“Výrobní závod Tevy v Opavě je nejen českou chloubou, neboť tu výroba léčiv v příštím roce oslaví 135
let, ale je i nepostradatelným globálním producentem generik a aktivních farmaceutických látek. Témeř
polovina produkce putuje na americký trh, další léčiva míří do západní Evropy, Ruska a přirozeně i na trh
v České republice. Přesto zůstáváme patrioty Moravskoslezského kraje, kde patříme mezi největší
zaměstnavatele. Díky dnešnímu ocenění jsme velmi hrdi také na náš daňový příspěvek České republice,”
říká Rita Gabrielová, tisková mluvčí společnosti Teva v České republice.

S ročním obratem 9,1 miliardy korun (2015) je opavský výrobní závod druhým největším výrobním
závodem na českém farmaceutickém trhu. Jeho provozní výkon rok od roku roste,
V Moravskoslezském kraji
zaměstnává přibližně 1400 lidí.
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O společnosti Teva
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. je přední farmaceutická společnost s celosvětovou působností. Usiluje o zlepšení
přístupu pacientů k vysoce kvalitní zdravotní péči vývojem, výrobou a prodejem cenově dostupných generických léčiv,
stejně tak inovativních a brandových farmaceutických přípravků a aktivních farmaceutických substancí. Společnost,
která má sídlo v Izraeli, je největším světovým výrobcem generických léčiv, jejíž globální portfolio zahrnuje více než
1000 molekul a která má přímé zastoupení ve více než 60 zemích. V rámci brandových léčiv se Teva zaměřuje oblast
onemocnění CNS, onkologie, léčbu bolesti, respiračních a ženských onemocnění a na biologické léčivé přípravky.
Teva má na 45 000 zaměstnanců po celém světě a v roce 2015 dosáhla tržeb ve výši 19,7 mld. USD.
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