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Úvod 

Kodex chování společnosti Brambles poskytuje etický a právní rámec pro všechny zaměstnance. Naše 
daňová politika je v souladu se zásadami kodexu chování a platí na obchodní činnost společnosti 
Brambles po celém světě. 

Společnost Brambles je odhodlána dodržovat daňové zákony a mít otevřené a konstruktivní vztahy 
s finančními úřady. Daňové zákony jsou ze své podstaty komplexní a společnost Brambles usiluje o to, 
být v souladu se zákony prostřednictvím placení té správné výše daně v té správné jurisdikci, 
s odhalením relevantních informací, a nárokovat daňové úlevy tam, kde to je možné. Podporujeme 
vyšší transparentnost daňových odvodů a procesů společností, abychom si vybudovali důvěru 
veřejnosti, a přijali jsme kodex dobrovolné daňové transparentnosti Australské daňové rady. 

Platíme daně z příjmu právnických osob, celní poplatky, zaměstnanecké a další daně. Navíc také 
vybíráme a platíme daně za zaměstnance, stejně jako daně nepřímé, např. daň z prodeje a DPH. Daně, 
které platíme a vybíráme, tvoří významnou část příspěvku do ekonomiky zemí, ve kterých působíme. 

Naše odhodlání tvoří základ následujících zásad: 

1. Řízení daňových rizik a struktura vedení 

Jako součást našich interních řídicích procesů následujeme rámec řízení rizik společnosti Brambles. 
Daňová rizika rozpoznáváme, zhodnocujeme, řídíme a náležitě s nimi pracujeme. Zavádíme opatření 
řízení rizik, včetně ovládání následujících rizik: 

 Provozní a transakční rizika – riziko nepřiměřeného zvážení výše daně, odbornosti a úsudku při 
obchodních transakcích a špatného zavedení či řízení klíčových rizik, a to včetně nepřiměřené 
dokumentace pro podporu zaujatého stanoviska. Klíčové prostředky pro ovládání zahrnují 
stvrzení podpisem funkčními oblastmi, které zahrnují oddělení pro daně skupiny (Group Tax), 
v souladu se strukturou schvalování. 

 Riziko dodržení – riziko pozdních či nepřesných daňových přiznání. Klíčové prostředky pro 
ovládání zahrnují sledování podání daňových přiznání centrální databází a použití externích 
účetních firem k přípravě a ke kontrole těchto přiznání. 

 Riziko daňového účetnictví – riziko významných nesprávností v účetní uzávěrce, jak je 
stanoveno v příslušných účetních standardech. Klíčové prostředky pro ovládání zahrnují 
poskytování instrukcí týkající se daňového účetnictví osobám, které připravují účetní uzávěrku, 
a kontrolu a stvrzení podpisem významných daňových zůstatků oddělením pro daně skupiny 
(Group Tax). 

 Správní a externí riziko – riziko spojené s novými zákony a správou funkce daní. Klíčové 
prostředky pro ovládání zahrnují ujištění se, že jsou příslušné zásady a postupy zavedeny, 
udržovány a důsledně používány po celém světe, a že globální daňový tým má pro náležité 
zavedení takovéhoto přístupu potřebné dovednosti a zkušenosti. 

Když jsou významné problémy a rizika spojená s daněmi rozpoznány, jsou nahlášeny auditní komisi 
společnosti Brambles a vedení společnosti Brambles. 

2. Úroveň rizika ve vztahu ke zdanění, kterou je společnost Brambles ochotná přijmout 
 

Efektivní řízení rizik, včetně rizik daňových, je základem pro pokračující růst a úspěch společnosti 
Brambles. Efektivní řízení rizik začleňujeme jako součást našich obchodních postupů. Společnost 
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Brambles navrhla a zavedla interní řídicí systémy a procesy řízení rizik, včetně těch, které jsou důležité 
pro rizika daňová. Ty všechny jsou kontrolovány vedením společnosti. 

Interní řídicí postupy mají dopad na přijatelné úrovně rizika díky: 

 Identifikaci, analýze a ohodnocení problémů, a to včetně daní, důsledným způsobem a za 
použití společné metodologie. 

 Vytvoření klíčového faktoru při našem rozhodování z tolerance rizik našich daňových 
problémů. 

 A vyžadování schválení transakcí vrcholovým managementem nebo vedením společnosti, dle 
schvalovacího procesu, s ohledem na úroveň rizika a důležitost souvisejících následků. 

 
Dodržujeme příslušné daňové zákony a usilujeme o minimalizování rizik nejistoty či sporů. 
U významných transakcí usilujeme o jistotu, například cestou předběžných dohod na cenách 
s finančními úřady a o externí názory, které podporují naše stanovisko. Tam, kde jsou zákony nejasné či 
spletité usilujeme také o jistotu prostřednictvím externích doporučení či dohod s finančními úřady.  

3. Daňová strategie a plánování 
 

Kodex chování společnosti Brambles uvádí, že veškerá obchodní činnost musí být prováděna v souladu 
se zákony a předpisy zemí, kde je obchodní činnost situována. Naše daňová strategie a plánování 
podporují naši obchodní strategii a odráží obchodní a ekonomickou aktivitu. Aby se zajistilo, že jsou 
transakce přijatelné, jsou zapojeni náležití akcionáři skupiny společností Brambles, dle schvalovacího 
procesu a s ohledem na úroveň rizika a důležitosti souvisejících následků, a to včetně představitelů 
vedení společnosti Brambles, CEO, CFO a obchodních, právních, rozpočtových a účetních funkcí. 

Transakce mezi společnostmi skupiny provádíme dle principu volného rovnocenného vztahu 
a v souladu s pokyny OECD po transferové ceny. 

Společnost Brambles se nesnaží vyhýbat daním pomocí umělých úprav a nevyužívá daňové ráje bez 
obchodního účelu. 

4. Přístup k daňovým úřadům 
 

Usilujeme o vybudování a udržování takových vztahů s vládními a finančními úřady, které jsou 
konstruktivní a založené na důvěře a vzájemném respektu. Společnost Brambles dodržuje daňové 
zákony v každé zemi, pokud však dojde k nějakým nepřesnostem, budou tyto nepřesnosti dobrovolně 
oznámeny finančním úřadům. 

S finančními úřady spolupracujeme kdekoli je to možné, za účelem rozřešení sporů a dosažení brzké 
dohody a jistoty. 

Pokud dojde k významným sporům a my nebudeme moci dohody s finančními úřady dosáhnout, pak, 
pokud věříme v to, že je stanovisko společnosti správné, jsme připraveni se v této věci pustit do 
soudního sporu. 

Spolupracujeme s vládami a jejími orgány na vytváření daňových zákonů a jejich administrativě, a to 
jak přímo, tak i přes obchodní či podobné asociace, dle toho, co je považováno za vhodnější. 

Náš přístup je dokázán např. nízkým hodnocením rizika Australského daňového úřadu (Australian 
Taxation Office) a Daňového a celního úřadu Jejího Veličenstva (Her Majesty’s Revenue and Customs 

 



 
  
Daňová Politika Společnosti 
 

 Stránka 4 v 4 
 

5. Role a odpovědnosti 
 

V následující tabulce naleznete přehled rolí a odpovědností při řízení daňových rizik ve skupině 
Brambles: 

Role Odpovědnost 

Představenstvo 
společnosti Brambles 

Představenstvo společnosti Brambles Ltd. Je odpovědné za stanovení 
rizika skupiny a jejího rámce řízení rizik a systémů interní kontroly 
včetně schvalování daňové politiky.  

Výbor pro audit 
Výbor pro audit pomáhá představenstvu při plnění jeho povinností v 
oblasti správy a řízení společnosti a dohledu, včetně efektivity řízení 
zásadních rizik skupiny, včetně daňových. 

Hlavní finanční ředitel 
(CFO)  

CFO je zodpovědný za řízení finančních rizik společnosti Brambles, 
včetně daňových rizik, a za hlášení těchto rizik výboru pro audit a 
představenstvu. 

Viceprezident skupiny 
pro daně (VP skupiny 
pro daně) 

VP skupiny pro daně je zodpovědný za návrh daňové politiky a rámce 
pro řízení daňových rizik a zajišťuje, aby byly dodržovány příslušné 
procesy a kontroly a poskytována odborná podpora. 

Regionální 
viceprezidenti pro daně 
(Regionální VP pro 
daně) 

Regionální VP pro daně a jejich týmy jsou odpovědní za dodržování 
daňové politiky na regionální úrovni, udržování rámce řízení rizik a 
poskytování odborné podpory regionálním obchodním jednotkám. 

Regionální hlavní účetní 
Regionální hlavní účetní jsou zodpovědní za dodržování místní 
legislativy a daňové politiky na úrovni jednotlivých subjektů, a to od 
zpracování transakcí po vykazování a vyplňování daňových hlášení a 
přiznání s podporou externích poradců či regionálního VP pro daně.  

 

6. Legislativní požadavky se Spojeném království 
Tento dokument byl publikován dle § 16 odst. 2 přílohy 19 finančního zákona z roku 2016 za účetní rok 
ukončený 30. června 2021. 

7. Schválení představenstvem 
Tuto politiku chválilo představenstvo dne 29. června 2021. 


