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Wprowadzenie 

Kodeks postępowania Brambles wyznacza ramy etyczne i prawne obowiązujące wszystkich naszych 
pracowników. Nasza Polityka podatkowa jest zgodna z zasadami Kodeksu postępowania oraz ma 
zastosowanie wobec zakładów Brambles na całym świecie. 

Brambles zobowiązuje się do przestrzegania przepisów podatkowych oraz utrzymywania otwartych i 
konstruktywnych relacji z organami podatkowymi. Brambles stara się przestrzegać wszelkich 
obowiązujących przepisów, płacąc odpowiednie kwoty we właściwych jurysdykcjach, ujawniając istotne 
informacje oraz korzystając z ulg lub zachęt, jeśli są one dostępne. Wspieramy transparentność płatności 
podatkowych i procesów biznesowych w celu budowania zaufania publicznego oraz przyjęliśmy 
Dobrowolny Kodeks Transparentności Podatkowej (Voluntary Tax Transparency Code) opublikowany 
przez Australijski Komitet Podatkowy (Australian Board of Taxation). 

Płacimy podatki dochodowe od osób prawnych, cła, podatki od zatrudnienia i inne. Ponadto 
gromadzimy i płacimy podatki pracownicze oraz podatki pośrednie, takie jak podatek od sprzedaży i 
VAT. Opłacane przez nas podatki są istotnym wkładem gospodarczym w krajach, w których działamy. 

Nasze zaangażowanie opiera się na następujących zasadach: 

1. Zarządzanie ryzykiem podatkowym i ramy zarządcze 

Stosujemy ramy zarządzania ryzykiem Brambles jako element procesów kontroli wewnętrznej. 
Identyfikujemy, oceniamy i zarządzamy ryzykiem podatkowym, odpowiednio reagując zależnie od 
sytuacji. Wdrażamy środki zarządzania ryzykiem obejmujące kontrolę nad następującymi ryzykami: 

• Operacyjne i transakcyjne - ryzyko nieodpowiedniej interpretacji przepisów podatkowych, błędnej 
wiedzy i osądu w transakcjach handlowych oraz nieskutecznej implementacji i zarządzania 
kluczowymi zagrożeniami, w tym nieodpowiednia dokumentacja uzasadniające podjęte działania. 
Kluczowe kontrole obejmują sign-off w kluczowych obszarach funkcjonalnych (w tym Group Tax) 
zgodnie ze strukturą zatwierdzania. 

• Zgodność – ryzyko opóźnionych lub niedokładnych deklaracji podatkowych. Kluczowe kontrole 
obejmują centralną bazę monitorowania składanych deklaracji podatkowych oraz korzystanie z 
zewnętrznych firm księgowych w celu przygotowania i przeglądania sporządzanych deklaracji. 

• Rachunkowość podatkowa – ryzyko istotnych nieprawidłowości finansowych w rozumieniu 
odpowiednich standardów rachunkowości. Kluczowe kontrole obejmują dostarczanie instrukcji 
rachunkowości podatkowej osobom sporządzającym sprawozdania finansowe oraz weryfikację i 
sign-off istotnych bilansów podatkowych przez Group Tax. 

• Zewnętrzne i zarządcze – ryzyko związane z nowymi przepisami prawa i zarządzaniem funkcjami 
podatkowymi. Kluczowe kontrole obejmują zapewnianie, że odpowiednie zasady i procedury są 
przygotowane, utrzymywane i konsekwentnie stosowane na całym świecie oraz że globalny zespół 
podatkowy posiada umiejętności i doświadczenie, aby wdrażać odpowiednie podejście. 

W przypadku zidentyfikowania istotnych problemów i zagrożeń podatkowych są one zgłaszane Komisji 
ds. Audytu i Ryzyka Brambles i Zarządowi Brambles. 

2. Określony poziom ryzyka związanego z opodatkowaniem Brambles 

Skuteczne zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem podatkowym, ma zasadnicze znaczenie dla dalszego 
rozwoju i sukcesów Brambles. Stosujemy skuteczne zarządzanie ryzykiem jako część naszych procesów 
biznesowych. Brambles zaprojektowało i wdrożyło system kontroli wewnętrznej oraz procesy 
zarządzania ryzykiem, w tym dotyczące ryzyka podatkowego, które są weryfikowane przez Zarząd. 

Wewnętrzne procedury zarządcze mają wpływ na akceptowalne poziomy ryzyka poprzez: 

• Identyfikację, analizę i klasyfikację zagadnień związanych z ryzykiem, w tym podatkowym, w 
spójny sposób, przy użyciu wspólnej metodologii; 
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• Uznanie tolerancjI ryzyka dla kwestii podatkowych jako kluczowej kwestii w naszym procesie 
decyzyjnym; 

• Wymaganie zgody kierownictwa lub Zarządu dla transakcji zgodnie z procesem zatwierdzania 
uwzględniającym poziom ryzyka i istotności ewentualnych skutków. 

Przestrzegamy właściwych przepisów podatkowych i dążymy do minimalizacji ryzyka niepewności lub 
sporów. W przypadku istotnych transakcji dążymy do uzyskania gwarancji, np. korzystając z doradztwa 
zewnętrznego i opinii prawnych lub uzgodnień z organami podatkowymi w kwestiach, gdzie wykładnia 
prawa jest niejasna lub skomplikowana.  

3. Strategia i planowanie podatkowe 

Kodeks postępowania Brambles stwierdza, że firmy muszą prowadzić działalność w sposób zgodny z 
prawem i regulacjami krajów, w których prowadzona jest działalność. Nasza strategia podatkowa i 
planowanie wspiera strategię biznesową oraz odzwierciedla działalność handlową i gospodarczą. 
Uczestniczą w tym zainteresowane strony Brambles Group, zgodnie z procesem zatwierdzania, 
uwzględniającym poziom ryzyka i istotności ewentualnych skutków, aby zapewnić, że transakcje są 
dopuszczalne, w tym Zarząd Brambles, CEO, CFO oraz wyznaczone osoby z działów handlowych, 
prawnych, skarbowych i księgowych. 

Przeprowadzamy transakcje pomiędzy podmiotami Grupy na zasadach rynkowych oraz zgodnie z 
obowiązującymi wytycznymi OECD z zakresu cen transferowych. 

Firma Brambles nie unika podatków za pomocą fikcyjnych umów lub jurysdykcji rajów podatkowych bez 
przyczyn biznesowych. 

4. Podejście do organów podatkowych 

Dążymy do budowania i podtrzymywania z władzami i organami podatkowymi relacji, które są 
konstruktywne oraz oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Brambles przestrzega przepisów 
podatkowych w danym kraju, a w razie jakichkolwiek nieścisłości, dobrowolnie ujawnia je organom 
skarbowym. 

W miarę możliwości współpracujemy z organami podatkowymi w zakresie rozstrzygania sporów oraz w 
celu osiągnięcia szybkiego porozumienia i wyeliminowania niepewności. 

Jeśli dochodzi do powstania sporu i nie ma możliwości uzyskania porozumienia z organami 
podatkowymi, a mamy pełne przekonanie, że nasze stanowisko jest słuszne, to jesteśmy przygotowani 
do postępowania na drodze sądowej. 

Włączamy się w działania władz i różnych organów, dotyczące rozwoju przepisów podatkowych i ich 
administracji, bezpośrednio lub za pośrednictwem izby handlowej lub innych podobnych stowarzyszeń 
zależnie od okoliczności. 

Słuszność naszego podejścia potwierdzają np. ocena „Stage 3” w zakresie ładu korporacyjnego 
i zarządzania ryzykiem podatkowym i ocena „High Level” w zakresie ogólnej wiarygodności przyznane 
przez australijskie organy podatkowe (Australian Taxation Office) oraz ocena „Low Risk” przyznana przez 
brytyjskie organy podatkowo-celne (Her Majesty’s Revenue and Customs). 
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5. Role i obowiązki 

 
W poniższej tabeli znajduje się przegląd ról i obowiązków związanych z zarządzaniem ryzykiem 
podatkowym w Grupie Brambles: 

Rola Obowiązki 

Zarząd Brambles 

Zarząd firmy Brambles Ltd odpowiada za określenie gotowości Grupy do 
podejmowania ryzyka i wyznaczenie ram w zakresie zarządzania ryzykiem 
oraz systemów wewnętrznej kontroli łącznie z zatwierdzeniem Polityki 
podatkowej. 

Komisja ds. Audytu i 
Ryzyka 

Komisja ds. Audytu i Ryzyka wspiera Zarząd w zadaniach z zakresu ładu 
korporacyjnego i obowiązków nadzoru łącznie z efektywnością zarządzania 
istotnymi ryzykami Grupy, w tym także ryzykiem podatkowym. 

Dyrektor finansowy 
(CFO) 

CFO odpowiada za zarządzanie ryzykami finansowymi firmy Brambles, 
łącznie z ryzkiem podatkowym, oraz za zgłaszanie tych ryzyk Komisji ds. 
Audytu i Ryzyka oraz Zarządowi Brambles. 

Wiceprezes Grupy 
ds. podatków (Group 
VP Tax) 

Group VP Tax odpowiada za projekt Polityki podatkowej oraz za ramy 
zarządzania ryzykiem podatkowym, a także za utrzymanie właściwych 
procesów i środków kontroli oraz za udzielanie specjalistycznego wsparcia. 

Regionalny 
wiceprezes ds. 
podatków (Regional 
VP’s Tax) 

Regional VP’s Tax i ich zespoły odpowiadają za zachowanie zgodności z 
Polityką podatkową na poziomie regionalnym, przestrzeganie ram 
zarządzania ryzykiem podatkowym oraz udzielanie specjalistycznego 
wsparcia dla regionalnych jednostek biznesowych. 

Regionalny kontroler 
finansowy 

Regionalni kontrolerzy finansowy odpowiadają za zgodność z lokalnymi 
przepisami oraz Polityką podatkową na poziomie jednostki: od 
przetwarzania transakcji do raportowania, aplikowania o decyzje 
podatkowe i składania deklaracji podatkowych, przy wsparciu 
zewnętrznych doradców i regionalnego wiceprezesa ds. podatków zgodnie 
z wymaganiami. 

 

6. Wymagania prawne Wielkiej Brytanii 

Niniejszy dokument jest opublikowany zgodnie z par. 19(2) Załącznika 19 Ustawy o finansach z roku 
2016 (Finance Act 2016) dla roku finansowego kończącego się 30 czerwca 2022 r. 

7. Zatwierdzenie Zarządu 

Niniejsza Polityka została zatwierdzona przez Radę Dyrektorów w dniu 29 czerwca 202 r. 


