INFORMACJA O REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ
Thai Union Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
[Sporządzono: 20 grudnia 2021 r. ]
[Zaktualizowano: -]
[Zatwierdzono przez: Zarząd Spółki]
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Wykaz pojęć i skrótów
Dla celów niniejszego dokumentu poniższe terminy przyjmują następujące znaczenie:

Skrót

Opis

2020 r.

Rok podatkowy rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2020 r. i zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

Grupa, Grupa TU

Międzynarodowa grupa skupiająca spółki Thai Union na całym świecie

Spółka, Thai Union, TUP

Thai Union Poland sp. z o.o.
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Wstęp

Niniejszy dokument przedstawia sposób realizacji strategii podatkowej w 2020 r. przez Thai Union
Poland sp. z o.o., będącą częścią Grupy TU.
Spółka, jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, o przychodach przekraczających 50
mln EUR osiągniętych w roku podatkowym) zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., jest zobowiązana
do sporządzenia i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok (podatkowy)
zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona zgodnie z art. 27c ust. 2
Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2021 poz. 1800, z
późn. zm.)
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Thai Union Poland

Spółka jest częścią Grupy TU, która prowadzi działalność na całym świecie poprzez spółki
zlokalizowane w Azji (głównie z siedzibą w Tajlandii), Europie, Afryce i Ameryce Północnej, zaś
dokładny profil działalności poszczególnych spółek wynika z dostępności surowców w danym rejonie
oraz oczekiwań i zapotrzebowania konsumentów na poszczególne produkty.
Głównym obszarem działalności Spółki jest produkcja konserw rybnych pod marką King Oscar.
Spółka posiada zakład produkcyjny zlokalizowany w Gniewinie, który stanowi wytwórnię produkującą
konserwy rybne w ramach Grupy TU.
W skład globalnej linii produktów King Oscar wchodzą różnorodne produkty takie jak: małe norweskie
sardynki brisling, sardynki bałtyckie, szprotki, makrela, śledź, tuńczyk, dziki łosoś alaskański, dorsz,
wędzony i solony śledź, sardele oraz inne przetwory, takie jak sałatki rybne.
Tabela 1. Podstawowe informacje o Spółce
Nazwa Spółki

Thai Union Poland sp. z o.o.

Siedziba Spółki

Strzebielinko 22, gmina Gniewino
84-250 Gniewino

Dane identyfikacyjne

Numer KRS: 0000528505
Numer NIP: 5252598554
Numer REGON: 14749042100000

Kapitał zakładowy

50 005 000 PLN

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego

24 października 2014 r.

Liczba pracowników na koniec 2020 r.

554
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Procesy oraz procedury
dotyczące zarządzania
wykonywaniem obowiązków
wynikających z przepisów
prawa podatkowego i
zapewniających ich prawidłowe
wykonanie

Spółka posiadała odpowiednie procesy i procedury, zapewniające prawidłowe wykonanie obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego, które zostały opracowane i wdrożone z
uwzględnieniem skali i specyfiki działalności Spółki. Dzięki temu Spółka terminowo oraz rzetelnie
realizowała swoje obowiązki podatkowe, z zapewnieniem zgodności z przepisami podatkowymi oraz
wymogami sprawozdawczości. Dodatkowo Spółka w razie potrzeby korzystała również z porad
profesjonalnych doradców podatkowych.
Współpraca z działami biznesowymi
Współpraca z działami biznesowymi odbywała się zgodnie z bieżącymi potrzebami, w oparciu o
wypracowany w Spółce oraz Grupie TU model działania. Informacje niezbędne do przygotowywania
rozliczeń podatkowych i wypełniania obowiązków podatkowych były przekazywane bez zbędnej zwłoki
i bez ryzyka zaburzenia procesów podatkowych.
Zarządzanie ryzykiem
W zakresie zarządzania ryzykiem Spółka podejmowała działania mające na celu identyfikację ryzyk
podatkowych poprzez odpowiednie kontrole i monitorowanie procesów podatkowych, finansowych
oraz księgowych, a następnie eliminację lub ograniczenie zidentyfikowanych ryzyk. Powyższe działania
Spółka wykonywała samodzielnie lub przy wsparciu zewnętrznych jednostek oraz doradców
podatkowych.
Zarządzanie informacją i ewidencja informacji
Dla zapewnienia prawidłowej i kompletnej ewidencji gromadzonych danych Spółka korzystała z
systemów informatycznych oraz systemów obsługi danych, obejmujących przede wszystkim
rozbudowany system księgowy. Narzędzia informatyczne były dostosowane do bieżących potrzeb
Spółki i pozwalały na prawidłowe przygotowanie i wypełnienie deklaracji podatkowych, sprawozdań
finansowych i innych ustawowo nałożonych obowiązków.
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Pracownicy Spółki
Wszyscy pracownicy Spółki są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa, a także przestrzegania
najwyższych standardów etycznych. Istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania procesów
podatkowych miał nacisk położony przez Spółkę na zapewnienie odpowiedniej wiedzy i umiejętności
pracowników. Pracownicy odpowiedzialni za rozliczenia podatkowe Spółki uczestniczyli w szkoleniach
i śledzili bieżące zmiany prawa podatkowego, co pozwoliło na zapewnienia zgodności rozliczeń
podatkowych Spółki z obowiązującymi przepisami.

Dobrowolne formy współpracy z W 2020 r. Spółka nie korzystała z dobrowolnych form współpracy z Krajową Administracją Skarbową.
organami Krajowej
Administracji Skarbowej
Informacje o złożonych przez
Spółkę wnioskach

Informacja o zrealizowanych
przez Spółkę obowiązkach
podatkowych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

W 2020 r. Spółka nie złożyła żadnych wniosków o wydanie:
●

indywidualnej interpretacji podatkowej;

●

ogólnej interpretacji podatkowej;

●

informacji stawkowej;

●

informacji akcyzowej.

Głównymi podatkami, w ramach których Spółka realizowała obowiązki są podatek dochodowy od osób
prawnych (CIT) oraz podatek od towarów i usług (VAT), jednak ze względu na specyfikę działalności
(sprzedaż zagraniczna, sprzedaż ze stawką obniżoną w kraju) Spółka zazwyczaj otrzymywała zwroty
VAT. Dodatkowo Spółka płaciła również podatek od nieruchomości, cło oraz szereg opłat
środowiskowych.
Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, w szczególności, wartość
przychodów podatkowych, kosztów uzyskania przychodów dochodu podatkowego czy należnego
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podatku są publikowane regularnie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Spółka realizowała obowiązki jako płatnik w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
podatku u źródła.
Informacja o liczbie
przekazanych Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej
informacji o schematach
podatkowych, z podziałem na
podatki, których dotyczą

W 2020 r. nie zgłosiła Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnych schematów podatkowych.
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Informacja o transakcjach z
podmiotami powiązanymi

W 2020 r. Spółka dokonała następujących transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość
przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na
podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki:
●
●
●
●

sprzedaż wyrobów gotowych na rzecz podmiotów z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych
oraz Norwegii;
pożyczka udzielona przez podmiot z Luksemburga;
ubezpieczenie udzielone przez podmioty z Francji i Norwegii;
gwarancja udzielona przez podmiot z Tajlandii.

Informacja o planowanych lub
podejmowanych przez Spółkę
działaniach
restrukturyzacyjnych

W 2020 r. Spółka podejmowała ani też nie planowała działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby
mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub z nią podmiotów powiązanych.

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

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 i
na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art.
86a § 10 Ordynacji podatkowej.
W szczególności na powyżej wskazanych terytoriach/krajach Spółka w 2020 r. nie była zarejestrowana
w celu rozliczania podatków, nie składała deklaracji ani formularzy podatkowych oraz nie pobierała i
nie odprowadzała podatków.
Z uwagi jednak na branżę, w jakiej działa Thai Union (produkcja konserw rybnych), Spółka
dokonywała transakcji o charakterze towarowym z podmiotem z Seszeli, tj. z kraju uznawanego
stosujący szkodliwą konkurencję podatkową.

Signature Not Verified

Signature Not Verified

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Marek
Dostal
Data: 2021.12.20 12:16:13 CET

Dokument podpisany przez PIOTR
ANDRZEJ SADOWSKI
Data: 2021.12.20 10:05:44 CET

Digitally signed by BJOERN NORDVIK
Date: 2021.12.20 09:03:56 CET
Reason: Confirm the document
Location: Morvik; 5124; Bergen; Norway

8

9

