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Φορολογικη Πολιτικη

Εισαγωγή
Ο Κώδικας Συμπεριφοράς της Brambles παρέχει ένα ηθικό και νομικό πλαίσιο για όλους τους
εργαζομένους. Η Φορολογική Πολιτική μας εναρμονίζεται με τις αρχές του Κώδικα Συμπεριφοράς
και ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις της Brambles παγκοσμίως.
Η Brambles δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τη φορολογική νομοθεσία και να διατηρεί ανοιχτές
και εποικοδομητικές σχέσεις με τις φορολογικές αρχές. Οι νόμοι περί φορολογίας είναι εγγενώς
σύνθετοι και η Brambles επιδιώκει τη συμμόρφωση με τους νόμους καταβάλλοντας το κατάλληλο
ποσό φόρου στην αρμόδια αρχή, κοινοποιώντας σχετικές πληροφορίες και αξιώνοντας
ελαφρύνσεις ή πληρωμές κινήτρων, εφόσον διατίθενται. Υποστηρίζουμε τη μεγαλύτερη διαφάνεια
των φορολογικών καταβολών και διαδικασιών των εταιρειών, προκειμένου να ενισχύουμε την
εμπιστοσύνη του κοινού και έχουμε υιοθετήσει τον Εθελοντικό Κώδικα Φορολογικής Διαφάνειας
του Αυστραλιανού Συμβουλίου Φορολογίας.
Καταβάλλουμε φόρους επί του εισοδήματος της εταιρείας, δασμούς, φόρους μισθωτών υπηρεσιών
και άλλους φόρους. Επιπλέον, εισπράττουμε και καταβάλλουμε εισφορές εργαζομένων, καθώς και
έμμεσους φόρους, όπως φόρους επί των πωλήσεων και ΦΠΑ. Οι φόροι που καταβάλλουμε και
εισπράττουμε αποτελούν σημαντικό μέρος της οικονομικής συνεισφοράς μας στις χώρες στις
οποίες δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά.
Η δέσμευσή μας βασίζεται στις εξής αρχές:
1. Διαχείριση φορολογικού κινδύνου και πλαίσιο διακυβέρνησης
Ακολουθούμε το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου της Brambles στο πλαίσιο των διαδικασιών
εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας μας. Προσδιορίζουμε, αξιολογούμε και διαχειριζόμαστε
φορολογικούς κινδύνους και παρέχουμε τις κατάλληλες σχετικές αιτιολογήσεις. Εφαρμόζουμε μέτρα
διαχείρισης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων, για τους εξής κινδύνους:
•

•

•

•

Κίνδυνοι λειτουργίας και συναλλαγών – ο κίνδυνος της ανεπαρκούς μελέτης, γνώσης και
κρίσης σχετικά με τους φόρους στις επιχειρηματικές συναλλαγές, καθώς και η ανεπαρκής
εφαρμογή ή διαχείριση των βασικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της ανεπαρκούς
τεκμηρίωσης προς υποστήριξη της εκάστοτε θέσης που τηρήθηκε. Οι βασικοί έλεγχοι
περιλαμβάνουν την έγκριση από βασικούς λειτουργικούς τομείς, όπως το Group Tax,
σύμφωνα με ένα πλαίσιο εγκρίσεων
Κίνδυνος συμμόρφωσης – ο κίνδυνος καθυστερημένων ή εσφαλμένων επιστροφών φόρου.
Οι βασικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν μια κεντρική βάση δεδομένων που παρακολουθεί τη
συγκέντρωση των επιστροφών φόρου και τη χρήση εξωτερικών λογιστικών εταιρειών για
την κατάρτιση ή την επανεξέταση των εν λόγω επιστροφών
Λογιστικός κίνδυνος φόρου – ο κίνδυνος ουσιώδους οικονομικής ανακρίβειας, όπως
ορίζεται στα σχετικά λογιστικά πρότυπα. Οι βασικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν την παροχή
λογιστικών οδηγιών προς τους υπεύθυνους κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων,
καθώς και την επανεξέταση και την έγκριση ουσιωδών φορολογικών ισοζυγίων από το
Group Tax
Εξωτερικός κίνδυνος και κίνδυνος διαχείρισης – ο κίνδυνος που σχετίζεται με τους νέους
νόμους και τη διαχείριση του φορολογικού τομέα. Οι βασικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν τη
διασφάλιση ότι εφαρμόζονται, διατηρούνται και χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες πολιτικές
και διαδικασίες ανά τον κόσμο και ότι η παγκόσμια φορολογική ομάδα διαθέτει τις
δεξιότητες και την εμπειρία να εφαρμόσει σωστά την εν λόγω προσέγγιση.
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Τα ουσιώδη φορολογικά ζητήματα και οι κίνδυνοι, εφόσον προσδιοριστούν, αναφέρονται στην
Επιτροπή Ελέγχου και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Brambles.
2. Επίπεδο κινδύνου σε σχέση με τη φορολογία που η Brambles προτίθεται να δεχτεί
Η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου του φορολογικού κινδύνου, είναι
ζωτικής σημασίας για την αειφόρο ανάπτυξη και επιτυχία της Brambles. Ενσωματώνουμε την
αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου στο πλαίσιο των επιχειρηματικών διαδικασιών της εταιρείας
μας. Η Brambles έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει συστήματα εσωτερικού ελέγχου και διαδικασίες
διαχείρισης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με φορολογικούς κινδύνους,
τον έλεγχο των οποίων έχει αναλάβει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι εσωτερικές διαδικασίες διακυβέρνησης επηρεάζουν τα αποδεκτά επίπεδα κινδύνου:
•

•
•

Προσδιορίζοντας, αναλύοντας και κατατάσσοντας ζητήματα κινδύνου,
συμπεριλαμβανομένων φορολογικών ζητημάτων, κατά τρόπο συνεπή, χρησιμοποιώντας
μια κοινή μεθοδολογία,
Καθιστώντας την ανοχή του κινδύνου για φορολογικά ζητήματα βασικό θέμα στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων, και
Απαιτώντας έγκριση από την ανώτερη διοίκηση ή το Διοικητικό Συμβούλιο για συναλλαγές,
σύμφωνα με μια διαδικασία έγκρισης που λαμβάνει υπόψη το επίπεδο κινδύνου και το
ουσιώδες των σχετικών συνεπειών.

Τηρούμε τη σχετική φορολογική νομοθεσία και επιδιώκουμε την ελαχιστοποίηση του κινδύνου
ασάφειας ή διαφωνιών. Όσον αφορά τις ουσιώδεις συναλλαγές, επιδιώκουμε τη βεβαιότητα
ζητώντας συμβουλές από εξωτερικούς φορείς και νομικές γνωμοδοτήσεις ή συνάπτοντας
συμφωνίες με φορολογικές αρχές, σε περιπτώσεις ασάφειας ή περιπλοκότητας του νόμου.
3. Φορολογική στρατηγική και σχεδιασμός
Ο Κώδικας Συμπεριφοράς της Brambles αναφέρει ότι όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες θα
πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς των χωρών στις οποίες
λαμβάνουν χώρα οι δραστηριότητες αυτές. Η φορολογική στρατηγική και ο σχεδιασμός της
εταιρείας μας υποστηρίζει την επιχειρηματική στρατηγική μας και αντανακλά την εμπορική και την
οικονομική μας δραστηριότητα. Τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου Brambles εμπλέκονται,
σύμφωνα με μια διαδικασία έγκρισης που λαμβάνει υπόψη το επίπεδο κινδύνου και το ουσιώδες
των σχετικών συνεπειών, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι συναλλαγές είναι αποδεκτές,
συμπεριλαμβανομένου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του
Οικονομικού Διευθυντή της Brambles, καθώς και του εμπορικού, νομικού, οικονομικού και
λογιστικού τομέα της εταιρείας.
Διεξάγουμε συναλλαγές μεταξύ ομίλων εταιρειών υπό προϋποθέσεις πλήρους ανταγωνισμού και σε
συμφωνία με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις τιμές μεταβίβασης του ΟΟΣΑ.
Η Brambles δεν επιδιώκει να αποφύγει τις φορολογικές υποχρεώσεις της δημιουργώντας
επίπλαστες καταστάσεις ή χρησιμοποιώντας φορολογικούς παραδείσους άνευ επιχειρηματικού
σκοπού.

Σελίδα 3 από 5

Φορολογικη Πολιτικη

4. Προσέγγιση των φορολογικών αρχών
Επιδιώκουμε τη δημιουργία και τη διατήρηση σχέσεων εποικοδομητικών και βασιζόμενων στον
αμοιβαίο σεβασμό με τις κρατικές και τις δημοσιονομικές αρχές. Η Brambles συμμορφώνεται με
τους φορολογικούς νόμους σε κάθε χώρα, ωστόσο, εάν προκύψουν τυχόν ασάφειες, αυτές θα
κοινοποιούνται οικειοθελώς στις φορολογικές αρχές.
Συνεργαζόμαστε με τις δημοσιονομικές αρχές όπου είναι δυνατόν, προκειμένου να επιλύουμε
διαφωνίες και να επιτυγχάνουμε την έγκαιρη συμφωνία και βεβαιότητα.
Στην περίπτωση που προκύψουν ουσιώδεις διαφωνίες και δεν δυνάμεθα να έρθουμε σε συμφωνία
με τις φορολογικές αρχές, και θεωρούμε ότι οι θέσεις της εταιρείας είναι ορθές, είμαστε έτοιμοι να
προσφύγουμε στη δικαιοσύνη για το εν λόγω ζήτημα.
Συνεργαζόμαστε με τις κυβερνήσεις και τους διαφόρους φορείς τους, όσον αφορά την ανάπτυξη
των φορολογικών νόμων, καθώς και με τις διοικητικές αρχές τους, είτε άμεσα είτε μέσω εμπορικών
και άλλων παρεμφερών συλλόγων, όπως απαιτείται.
Η προσέγγιση της εταιρείας μας τεκμηριώνεται, για παράδειγμα, από τις κατατάξεις χαμηλού
κινδύνου από τη Φορολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας και τις Βρετανικές Υπηρεσίες Φόρων και
Δασμών.
5. Ρόλοι και αρμοδιότητες
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες που έχουν να
κάνουν με τη διαχείριση φορολογικών κινδύνων εντός του Ομίλου Brambles:
Ρόλος

Αρμοδιότητα

Διοικητικό Συμβούλιο
της Brambles

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Brambles Ltd. είναι υπεύθυνο για τoν
καθορισμό στάσης του Ομίλου ως προς την ανάληψη κινδύνων και το
πλαίσιο διαχείρισης φορολογικών κινδύνων και συστημάτων
εσωτερικού ελέγχου συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης φορολογικής
πολιτικής.

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου βοηθάει το Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώνει
τα καθήκοντά του αναφορικά με την εταιρική διακυβέρνηση και
επίβλεψη αρμοδιοτήτων. Εδώ συμπεριλαμβάνεται και η διαχείριση
ουσιαστικών κινδύνων του Ομίλου, π.χ. φορολογικών κινδύνων.

Οικονομικός
Διευθυντής (CFO)

O Οικονομικός Διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των
χρηματοπιστωτικών κινδύνων συμπεριλαμβανομένων των
φορολογικών κινδύνων και για την αναφορά των κινδύνων αυτών
στην Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο της Brambles.

Αντιπρόεδρος Ομίλου,
Τμήμα Φορολογίας

O Αντιπρόεδρος Ομίλου του τμήματος φορολογίας είναι υπεύθυνος
για το σχεδιασμό της φορολογικής πολιτικής και του πλαισίου
διαχείρισης φορολογικού κινδύνου, ενώ εξασφαλίζει παράλληλα την
τήρηση των κατάλληλων διαδικασιών και ελέγχων και προσφέρει
εξειδικευμένη υποστήριξη.
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Περιφερειακοί
Αντιπρόεδροι, Τμήμα
Φορολογίας

Οι Περιφερειακοί Αντιπρόεδροι του τμήματος φορολογίας και οι
ομάδες τους είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση συμμόρφωσης με
την φορολογική πολιτική σε τοπικό επίπεδο, διατηρώντας το πλαίσιο
διαχείρισης φορολογικού κινδύνου και προσφέροντας εξειδικευμένη
υποστήριξη στις περιφερειακές επιχειρηματικές μονάδες.

Περιφερειακοί
δημοσιονομικοί
ελεγκτές

Οι περιφερειακοί δημοσιονομικοί ελεγκτές είναι υπεύθυνοι για την
εξασφάλιση συμμόρφωσης με την τοπική νομοθεσία και την
φορολογική πολιτική σε επίπεδο οντότητας, από την επεξεργασία
συναλλαγών μέχρι την αναφορά και συμπλήρωση των ειδοποιήσεων
επιβολής φόρου και των φορολογικών δηλώσεων με υποστήριξη από
εξωτερικούς συμβούλους και τον Περιφερειακό Αντιπρόεδρο του
τμήματος φορολογίας, κατά περίπτωση.

6. Νομοθετικές απαιτήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου
Το παρόν έγγραφο δημοσιεύτηκε σύμφωνα με την Παράγραφο 16(2) του Παραρτήματος 19 του
νόμου περί προϋπολογισμού για το 2016 για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019.
7. Έγκριση Διοικητικού Συμβουλίου
Η παρούσα πολιτική έλαβε έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 27 Ιουνίου 2019.
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