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W dniu 1 grudnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

dokonał wpisu o połączeniu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna (dalej: „ZTK”) ze spółką Bunge 

Polska Sp. z o.o. (dalej: „Bunge Polska”). Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 ustawy z dnia 15 września 

2000 r., Kodeks spółek handlowych1, tj. poprzez przeniesienie całego majątku ZTK na Bunge Polska.  

Zarówno ZTK jak i Bunge Poska należały w 2020 r. do tej samej międzynarodowej grupy kapitałowej Bunge (dalej: 

„Grupa Bunge”), będącej wiodącym światowym producentem produktów żywnościowych z głównym biurem w St. 

Louis, Missouri, USA. Na czele Grupy Bunge stoi Bunge Ltd. notowany na giełdzie papierów wartościowych w Nowym 

Jorku. 

Z uwagi na powyższe, oraz fakt, że zarówno Bunge Polska jak i ZTK są podmiotami zobowiązanymi do opublikowania 

informacji o realizacji strategii podatkowej za 2020 r. - Bunge Polska publikuje niniejszą informację w zakresie: 

i. Realizowanej strategii podatkowej za rok 2020 przez Bunge Polska oraz 

ii. Realizowanej strategii podatkowej za rok 2020 przez ZTK, jako następca prawny ZTK. 

ZTK była wiodącym producentem w branży olejów i tłuszczów roślinnych w Polsce, a w ramach tej działalności 

prowadziła dwa zakłady przetwórczo-produkcyjne, w Kruszwicy i Brzegu. Zakłady te zajmują się przetwarzaniem 

nasion oleistych, produkując na ich bazie oleje i tłuszcze roślinne na potrzeby przemysłu spożywczego, oleje 

butelkowane i margaryny konsumenckie, a także produkty dla przemysłu biopaliwowego i paszowego. Spółka 

produkowała i wprowadzała na rynek jedne z najbardziej znanych marek produktowych w kraju, takie jak olej Kujawski, 

czy margaryna Smakowita. 

Bunge Polska kontynuowała działalność gospodarczą w zakresie produkcji margaryn, przeładunku towarów w swoim 

terminalu portowym, handlu śrutą sojową na terenie Polski oraz handlu zbożami. Bunge Polska posiadała dwa zakłady 

tj. zakład w Świnoujściu – terminal portowy, w którym prowadzona była podstawowa działalność operacyjna związana 

z przeładunkami towarów oraz ich dystrybucją, oraz w zakład Karczewie, w którym produkowane są margaryny, 

dystrybuowane następnie na rynku krajowym oraz zagranicznym. 

Zarówno Bunge Polska jak i ZTK dążyły do wzmocnienia podstawowej działalności spółki, osiągnięcia wzrostu na 

rynku lokalnym oraz zwiększenia swojej rentowności. Obie Spółki koncentrowały się na rozwijaniu i wdrażaniu 

ustandaryzowanych procesów zdefiniowanych na szczeblu Grupy Bunge w celu zapewnienia wysokich standardów 

jakości produktów oraz wsparcia realizacji ogólnej strategii Grupy Bunge na poziomie lokalnym. 

Dążąc do realizacji tego celu, Bunge Polska oraz ZTK wraz z innymi podmiotami Grupy Bunge działały w ramach 

dobrze zdefiniowanej struktury zarządzania (w tym Kodeksu Postępowania). Kodeks Postępowania którym kieruje się 

działalność Grupy Bunge opierała się na pięciu podstawowych wartościach: uczciwości, pracy zespołowej, wartości 

społecznej, przedsiębiorczości oraz otwartości i zaufania. 

W swojej codziennej działalności Bunge Polska oraz ZTK dbały o aktualizację wiedzy dotyczącej obowiązujących 

wymogów podatkowych oraz utrzymywały otwarte i przejrzyste relacje z organami podatkowymi.  Nadrzędnym celem 

polityki podatkowej w obu Spółkach było zapewnienie skutecznego funkcjonowania narzędzi zarządzania ryzykiem 

podatkowym nakierowanych przede wszystkim na przestrzeganie prawa podatkowego i innych wymogów mających 

wpływ na rozliczenia podatkowe.  

Mając na uwadze powyższe, w związku z art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od 

osób prawnych2 (dalej: „Ustawa o CIT”) Bunge Polska publikuje informację o realizacji strategii podatkowej za rok 

podatkowy zakończony 31 grudnia 2020 r. dla obu Spółek:  

1. Bunge Polska oraz ZTK stosowały się do strategii podatkowej obowiązującej w Grupie Bunge, mającej 

zastosowanie do wszystkich spółek należących do Grupy, oraz obejmującej polityki w zakresie zgodności w 

rozliczeniach podatku dochodowego, rachunkowości podatkowej oraz kontroli podatkowych.  

 
1 Dz.U.2020.1526 t.j., z późń. zm. 
2 Dz.U.2021.1800 t.j.. z późń. zm. 
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2. Bunge Polska oraz ZTK w swoich działaniach dążyły do prawidłowego wypełnienia obowiązków wynikających 

z prawa podatkowego m.in. poprzez system kontroli wewnętrznej. Za system kontroli wewnętrznej i jego 

skuteczność w procesie zarządzania ryzykiem podatkowym odpowiedzialne były Zarządy Spółek. Kontrolę nad 

konsekwentnym spełnianiem obowiązków podatkowych sprawował także wewnętrzny zespół podatkowy ze 

współpracy z regionalnym oraz globalnym zespołem podatkowym. Obie Spółki korzystały także ze wsparcia 

podmiotów trzecich, zajmujących się profesjonalnym doradztwem  w ramach rocznego audytu, przygotowania 

dokumentacji cen transferowych oraz z bieżącego doradztwa podatkowego w skomplikowanych kwestiach 

podatkowych.  

3. W celu minimalizowania błędów wynikających z czynnika ludzkiego, Bunge Polska oraz ZTK stosowały 

systemy i rozwiązania IT wspierające procesy podatkowe. 

4. W celu zapewnienia transparentności i prawidłowości dokonywanych rozliczeń i płatności podatkowych, obie 

Spółki stosowały wewnętrzne procedury weryfikacyjne. 

5. Zarówno Bunge Polska jak i ZTK nie podejmowały dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej, w szczególności nie brały udziału w programie monitoringu horyzontalnego. 

6. Bunge Polska oraz ZTK terminowo wywiązały się z obowiązków podatkowych. 

7. ZTK przekazała Szefowi Krajowej Informacji Skarbowej jedną informację o schemacie podatkowym, o której 

mowa w art. 86a ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa3 (dalej: „Ordynacja 

Podatkowa”). Przekazana informacja dotyczyła wypłaty dywidendy przez ZTK. 

W Bunge Polska podobne zdarzenia, generujące obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym 

nie występowały. 

8. Zarówno Bunge Polska jak i ZTK zawierały transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 

1 pkt 4 Ustawy o CIT, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów 

o rachunkowości, które zostały ujęte w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok 2020. Niniejsze 

transakcje z podmiotami powiązanymi w głównej części dotyczyły sprzedaży oraz zakupu produktów i towarów 

oraz usług. Obie Spółki były także stroną  transakcji finansowych. 

9. Początkiem 2021 r. została podjęta decyzja o połączeniu Bunge Polska oraz ZTK. Połączenie zostało dokonane 

również w 2021 r. poprzez przeniesienie całego majątku ZTK na Bunge (połączenie przez przejęcie). W wyniku 

połączenia ZTK zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej jako samodzielny podmiot prawa. 

Działalność ZTK jest kontynuowana przez Bunge Polska na zasadzie sukcesji uniwersalnej. 

Bunge Polska w 2020 r. prowadziła rozmowy na temat sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa jaką 

jest Terminal portowy w Świnoujściu. 

Nie planowano oraz nie podejmowano innych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na 

wysokość zobowiązań podatkowych Bunge Polska oraz ZTK lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 

11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT. 

10. Zarówno Bunge Polska jak i ZTK nie składały wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której 

mowa w art. 14 ust. 1 Ordynacji podatkowej, indywidualnej informacji na podstawie art. 14b Ordynacji 

Podatkowej, ani wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług. 

11. ZTK złożyła wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b 

Ordynacji Podatkowej dotyczącej podatku akcyzowego, dotyczącej nabycia wewnątrzwspólnotowego 

wyrobów akcyzowych klasyfikowanych do kodu CN 2710 12 25. 

Bunge Polska nie występowała z podobnymi wnioskami. 

 
3 Dz.U.2021.1540 t.j.. z późń. zm. 
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12. Zarówno Bunge Polska jak i ZTK nie dokonywały 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, tj. w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 marca 2019 r. w sprawie określenia 

krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób 

prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 600 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


