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Giriş
Brambles Davranış Kuralları, tüm çalışanlar için etik ve hukuki bir çerçeve oluşturur. Vergi Politikamız,
Davranış Kurallarının ilkeleriyle paraleldir ve dünya genelindeki Brambles şirketlerinde geçerlidir.
Brambles, vergi hukuku ve vergi makamlarıyla açık ve yapıcı bir iletişime sahip olma konularına sıkı
sıkıya bağlıdır. Vergilendirme kanunları doğal olarak karmaşıktır ve Brambles, doğru yargı alanında
doğru vergi miktarını ödeyerek, ilgili bilgileri ifşa ederek ve mevcut olduklarında hafifletme veya teşvik
talep ederek kanunlara uymayı amaçlamaktadır. Kamu güveni oluşturmak için şirketlerin vergi
ödemeleri ve işlemlerinin daha şeffaf olması gerektiğini düşünüyoruz ve Avustralya Vergi Kurulu’nun
Gönüllü Vergi Şeffaflığı Kurallarını benimsedik.
Kurumsal gelir vergileri, gümrük vergileri, işe alımla ilgili vergiler ve diğer vergileri ödüyoruz. Ayrıca
çalışan vergilerinin yanı sıra satış vergisi ve KDV gibi dolaylı vergileri de topluyor ve ödüyoruz.
Ödediğimiz ve topladığımız vergiler, faaliyet yürüttüğümüz ilkelere sağlanan ekonomik katkının önemli
bir kısmını oluşturmaktadır.
Bağlılığımız, aşağıdaki ilkelerle pekiştirilmektedir:
1. Vergi riski yönetim ve denetim çerçevesi
İç kontrol süreçlerimizin bir parçası olarak Brambles'ın risk yönetim çerçevesini izliyoruz. Vergi risklerini
tespit ediyor, değerlendiriyor, yönetiyor ve uygun biçimde açıklıyoruz. Aşağıdaki risklerin denetimi gibi
risk yönetim önlemleri uyguluyoruz:
•

•

•

•

İşletme ve İşlem riskleri – Vergi incelemesinin yetersizliği, ticari işlemlerle ilgili uzmanlık ve
yargılama ile alınan kilit pozisyonların desteklenmesi için doküman yetersizliği gibi önemli
risklerin uygulanması veya yönetimi. Anahtar denetimler, bir onay çerçevesine uygun olarak
Grup Vergisi gibi anahtar işlev alanlarına göre onaylamayı da kapsar
Uyum riski: Geç veya yanlış vergi iadesi riski. Kilit kontroller, vergi beyannamelerini izlemek için
merkezi bir veritabanı ve bu gibi iadeleri hazırlamak veya gözden geçirmek için harici
muhasebe firmalarının kullanılmasını kapsar
Vergi muhasebesi riski: İlgili muhasebe standartlarında tanımlanan maddi mali yanlış beyan
riski. Kilit denetimler, vergi beyannamesi hazırlayanlara vergi muhasebesi talimatlarının
verilmesini ve maddi vergi bakiyelerinin Grup Vergisine göre gözden geçirilip onaylanmasını
kapsar
Dış risk ve yönetim riski: Yeni kanunlarla ve vergi fonksiyonunun yönetimi ile ilgili risk. Kilit
denetimler, uygun politika ve prosedürlerin yerinde olmasını, sürekli olarak yenilenmesini ve
dünya çapında aynı şekilde kullanılmasını ve küresel vergi ekibinin yaklaşımı uygun bir şekilde
uygulamayı mümkün kılacak beceri ve tecrübeye sahip olmasını sağlamayı kapsar.

Maddi vergi sorunları ve riskleri, tespit edildiğinde, Brambles Denetim Komitesi ve Brambles Yönetim
Kurulu'na bildirilir.
2. Brambles'ın Kabul etmeye hazır olduğu vergilendirme risk düzeyi
Vergi riski dahil olmak üzere, etkin bir risk yönetimi, Brambles'ın büyümesinin ve başarısının devamı
için yaşamsal öneme sahiptir. İş süreçlerimizin bir parçası olarak etkin risk yönetimi uygularız. Brambles,
vergi riski ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere iç kontrol sistemleri ve risk yönetim süreçleri tasarlamış
ve uygulamıştır; bu sistemler Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir.
İç yönetim prosedürleri Kabul edilebilir risk düzeylerini şu şekilde etkiler:

Sayfa 2 / 4

Vergi politikası

•
•
•

Vergi de dahil olmak üzere, risk sorunlarını tutarlı bir şekilde ortak bir metodoloji kullanarak
belirleme, analiz etme ve sıralamaya koyma;
Vergi konusundaki risk toleransımızı karar verme sürecinde kilit unsurlardan biri haline getirme;
ayrıca
Üst düzey yönetim kadrosunun veya Yönetim Kurulunun, ilgili sonuçların risk düzeyi ve önem
derecesi ile ilgili bir onay sürecine göre işlemler için onay vermesini gerektirme.

İlgili vergi yasalarına uyuyoruz ve belirsizlik veya uyuşmazlık riskini en aza indirmeye çalışıyoruz. Maddi
işlemler için, örneğin şirket dışından kişilerin tavsiyelerine ve hukuki görüşlere başvurma veya yasaların
belirsiz veya karmaşık olduğu durumlarda vergi makamlarıyla anlaşma gibi yöntemlerle kesinlik ararız.
3. Vergi stratejisi ve planlaması
Brambles Davranış Kuralları tüm faaliyetlerin, işletmenin bulunduğu ülkelerdeki yasalara ve
yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesi gerektiğini ifade eder. Vergi stratejimiz ve planlamamız
işletme stratejimizi destekler, ticari ve ekonomik faaliyetlerimizi yansıtır. İlgili Brambles Grubu
paydaşları; Brambles Kurulu, CEO, CFO ile ticari ve hukuki fonksiyonlar ile hazine ve muhasebe
fonksiyonları dahil olmak üzere, işlemlerin Kabul edilebilir olmasını sağlamak için, sonuçların risk ve
önem düzeyini göz önüne alan bir onay sürecine göre sürece dahil olur.
Grup şirketleri arasındaki işlemleri mesafeli biçimde ve OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi’ne uygun
olarak yürütüyoruz.
Brambles, yapay düzenlemeler yaparak veya işle ilgili bir amacı olmayan vergi cennetti bölgelerini
kullanarak vergiden kaçınmaya çalışmaz.
4. Vergi makamlarına yaklaşım
Hükümetler ve mali makamlarla, yapıcı ve güven ile karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kurmaya ve bu
ilişkileri sürdürmeye çalışıyoruz. Brambles, tüm ülkelerdeki vergi kanunlarına uyar, ancak herhangi bir
yanlışlığın ortaya çıkması durumunda, bu yanlışlıklar vergilendirme makamlarına gönüllü olarak
açıklanır.
Anlaşmazlıkları çözmek ve erken anlaşmanın yanı sıra kesinlik sağlamak için mali makamlarla mümkün
olduğunca iş birliği içinde çalışırız.
Maddi uyuşmazlıkların ortaya çıkması ve vergi makamlarıyla anlaşma sağlayamamamız durumunda
şirketin konumunun doğru olduğuna inanıyorsak, konuyu dava etmeye hazırız.
Vergi yasalarının ve idarelerinin geliştirilmesi amacıyla doğrudan ya da ticaret ve uygun diğer benzer
birlikler yoluyla hükümetler ve çeşitli organlarıyla işbirliği yapıyoruz.
Örneğin, Australian Taxation Office ve Majesty’s Revenue and Customs makamlarının düşük risk
derecelendirmeleri, yaklaşımımızı kanıtlamaktadır.
5. Görev ve Sorumluluklar
Aşağıdaki tabloda Brambles grubu içinde vergi riski yönetimi konusundaki görev ve sorumluluklara
genel bir bakış verilmektedir:
Görev

Sorumluluk
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Brambles Yönetim
Kurulu

Brambles Ltd. yönetim kurulu Grubun risk iştahı ve risk yönetim
çerçevesini belirlemek ve Vergi Politikasının onaylanması gibi iç kontrol
sistemlerini oluşturmaktan sorumludur.

Denetim Kurulu

Denetim Kurulu, Yönetim Kurulunun, Grubun vergi riskleri gibi maddi
risklerinin yönetimindeki etkinliği dahil olmak üzere kurumsal
yönetişim ve gözetim sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı
olur.

Finans ve Mali İşler
Müdürü (CFO)

CFO, Brambles’ın vergi riskleri gibi finansal risklerinin yönetiminden ve
bu risklerin Denetim Kurulu ve Brambles Yönetim Kuruluna
bildirilmesinden sorumludur.

Vergilendirmeden
Sorumlu Grup Başkan
Yardımcısı (Grup Vergi
Başkan Yardımcısı)

Grup Vergi Başkan Yardımcısı, Vergi Politikası ve risk yönetimi
çerçevesinin yönetiminden, uygun proses ve kontrollerin
yürütülmesinin sağlanmasından ve uzman desteği sağlanmasından
sorumludur.

Vergilendirmeden
Sorumlu Bölge Başkan
Yardımcıları (Bölge
Vergi Başkan
Yardımcıları)

Bölge Vergi Başkan Yardımcıları ve ekipleri, bölgesel düzeyde Vergi
Politikasıyla uyum sağlamaktan, vergi riski yönetimi çerçevesini
sürdürmekten ve bölgesel iş birimlerine uzman desteği sunmaktan
sorumludur.

Bölgesel Mali
Kontrolörler

Bölgesel Finansal Kontrolörler, kuruluş seviyesinde, işlemlerin
yapılmasından raporlamaya kadar yerel mevzuat ve Vergi Politikasına
uyumdan ve vergi beyan ve iade başvurularının yapılmasından
sorumludurlar ve uygun durumlarda şirket dışı danışmanlar ve Bölge
Vergi Başkan Yardımcısından destek alırlar.

6. Birleşik Krallık Mevzuat Koşulları
Bu belge, 2016 Finans Yasası Ek 19’un 16(2) paragrafı uyarınca, 30 Haziran 2019’da sona eren mali yıl
için yayınlanmıştır.
7. Yönetim Kurulu Onayı
Bu Politika, Yönetim Kurulu Tarafından 27 Haziran 2019’da onaylanmıştır.
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