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Bevezető
A Brambles Viselkedési kódexe etikai és jogi keretrendszert nyújt minden munkavállaló számára. Az
adózásra vonatkozó irányelvünk összhangban áll a Viselkedési kódex alapelveivel, és világszerte
érvényes a Brambles vállalatokra.
A Brambles elkötelezett aziránt, hogy betartsa az adózási törvényeket, és nyitott, konstruktív
kapcsolatot tartson fenn az adóhatósággal. Az adózási törvények rendkívül összetettek, és betartásuk
érdekében a Brambles arra törekszik, hogy a megfelelő összegű adót fizesse be a megfelelő körzetben,
közölje a megfelelő adatokat, és igénybe vegye a könnyítéseket és kedvezményeket, ahol ez
lehetséges. Az általános bizalom erősítése érdekében támogatjuk a jobb átláthatóságot a vállalatok
adófizetésének és folyamatainak terén, és átvettük az Ausztrál Adóügyi Tanács (Australian Board of
Taxation) Önkéntes adóügyi átláthatósági kódexét.
Befizetjük a társasági adókat, a vámokat, a foglalkoztatási járulékokat és egyéb adókat. Emellett
begyűjtjük és megfizetjük az alkalmazotti jövedelemadót, valamint a közvetett adókat, mint amilyen a
forgalmi adó és az ÁFA. Az általunk befizetett és begyűjtött adók jelentős gazdasági hozzájárulást
jelentenek azokban az országokban, ahol tevékenységet folytatunk.
Kötelezettségvállalásunkat az alábbi alapelvekkel támasztjuk alá:
1.

Adózási kockázatkezelés és irányítási keretrendszer

Belső ellenőrzési folyamataink részeként követjük a Brambles kockázatkezelési keretrendszerét.
Beazonosítjuk, felmérjük és kezeljük az adózási kockázatokat, és ezeket megfelelően indokoljuk.
Kockázatkezelési intézkedéseinket és ellenőrzéseinket az alábbi kockázatok esetében érvényesítjük:








Működési és tranzakciós kockázatok - a nem megfelelő adózási megfontolások kockázata,
tapasztalat és döntésképesség az üzleti tranzakciók terén, valamint a kulcsfontosságú
kockázatok nem megfelelő kezelése, ide értve az álláspont nem megfelelő dokumentálását. Az
alapvető intézkedések körébe tartozik az alapvető funkcionális területek szerinti jóváhagyás,
ide értve a csoport adózási osztályát, egy jóváhagyási keretrendszerrel egybehangzóan
Megfelelőségi kockázat - a késedelmes vagy pontatlan adóbevallás kockázata. Az alapvető
intézkedések körébe tartozik egy központi adatbázis, amely nyomon követi a bevallások
benyújtási határidejét, valamint külső könyvelőcégek igénybe vétele a bevallások
elkészítéséhez és áttekintéséhez
Adóelszámolási kockázatok - a lényeges pénzügyi jellegű hibák kockázata az adott számviteli
standardok értelmében. Az alapvető intézkedések körébe tartozik az adózási utasítások
átadása a bevallásokat előkészítők számára, illetve a lényeges adóegyenlegek átvizsgálása és
jóváhagyása a csoport adózási osztálya által
Külső és kezeléssel kapcsolatos kockázatok - az új törvényekkel, valamint az adófunkciók
kezelésével kapcsolatos kockázat. Az alapvető intézkedések körébe tartozik annak ellenőrzése,
hogy a megfelelő irányelveket és eljárásokat alkalmazzák, ezeket fenntartsák és
következetesen használják a világ minden pontján, illetve hogy a globális adózási csapat
kellőképpen képzett és tapasztalt legyen a megközelítés megfelelő gyakorlatba ültetésére.

Amennyiben lényeges adózási problémák és kockázatok beazonosítására kerül sor, ezeket jelezni kell a
Brambles Könyvvizsgáló Bizottságának és a Brambles Igazgatótanácsának.
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2.

A kockázat szintje, amit a Brambles az adózással kapcsolatban készen áll vállalni

A hatékony kockázatkezelés - ideértve az adózási kockázat kezelését is - alapvető fontosságú a
Brambles folyamatos növekedése és sikere szempontjából. A hatékony kockázatkezelést üzleti
folyamataink részeként integráljuk. A Brambles belső ellenőrzőrendszereket és kockázatkezelő
folyamatokat tervezett meg és vezetett be, többek között az adózási kockázatra vonatkozóan,
amelyeket az igazgatótanács vizsgál át.
A belső irányítási eljárások az alábbiak által vannak hatással az elfogadható kockázati szintekre:




Kockázatok beazonosítása, elemzése és fontossági sorrendbe állítása, következetes módon,
közös módszerek alapján;
Adózással kapcsolatos kockázattűrésünk kulcsfontosságúvá tétele döntéshozatalunk során; és
A felsővezetés vagy a tanács jóváhagyásának kérése a tranzakciókhoz egy jóváhagyási
folyamatot követve, figyelembe véve a kockázat szintjét és a következmények lényegességét.

Betartjuk a ránk vonatkozó adózási törvényeket, és arra törekszünk, hogy minimálisra csökkentsük a
bizonytalanságok vagy viták lehetőségét. A lényeges tranzakciók esetében a bizonyosságra törekszünk,
például ha a törvény nem egyértelmű vagy összetett, akkor külső tanácsot és jogi szakvéleményeket
kérünk vagy egyeztetünk az adóhatósággal.
3.

Adózási stratégia és tervezés

A Brambles Viselkedési kódexe leszögezi, hogy minden üzleti tevékenységet a tevékenység helyén
érvényes törvények és szabályozás betartásával kell folytatni. Adózási stratégiánk és tervezésünk üzleti
stratégiánk szolgálatában áll, és kereskedelmi, illetve gazdasági tevékenységünket tükrözi. Egy
jóváhagyási folyamatnak megfelelően bevonják a Brambles Csoport megfelelő érdekeltjeit, tekintetbe
véve a kockázat szintjét és a következmények lényegességét, így biztosítva, hogy a tranzakciók
megfelelőek legyenek; ilyen érintett többek között a Brambles igazgatótanácsa, a vezérigazgató, a
pénzügyi igazgató, valamint a kereskedelmi, jogi, pénzügyi és számviteli funkciók képviselői.
A csoport vállalatai közötti tranzakciókat a szokásos piaci feltételek alapján, az OECD
transzferárirányelveivel összhangban folytatjuk.
A Brambles nem kívánja üzleti céloktól mentes mesterséges megállapodásokon vagy
adóparadicsomokon keresztül elkerülni az adózást.
4.

Az adóhatósággal való viszony

A kormánnyal és a pénzügyi hatóságokkal egy építő jellegű, bizalmon és kölcsönös tiszteleten alapuló
kapcsolat kialakítására törekszünk. A Brambles minden országban betartja az adózási törvényeket,
azonban ha bármilyen pontatlanság merül fel, ezeket önként tudatja az adóhatóságokkal.
Ahol csak lehetséges, együttműködünk az adóhatóságokkal a nézeteltérések tisztázása, valamint a
mielőbbi megegyezés és lezárás érdekében.
Amennyiben lényeges problémák merülnek fel, nem sikerül egyetértésre jutnunk az adóhatósággal, és
úgy gondoljuk, hogy a vállalat álláspontja helyes, készen állunk peres útra terelni az ügyet.
Együttműködünk a kormányokkal és azok különböző szerveivel az adózási törvények és azok
alkalmazásának kidolgozásában, akár közvetlen módon, akár a kereskedelmi vagy más társulásokon
keresztül.
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Megközelítésünket tanúsítja többek között az Australian Taxation Office (ausztrál adóhatóság) és a Her
Majesty’s Revenue and Customs (Nagy-Britannia adózási és vámügyi hivatala) által kiadott alacsony
kockázati besorolás
5. Szerep- és felelősségi körök
Az alábbi táblázat áttekintést ad a Brambles vállalatcsoporton belüli szerep- és felelősségi körökről az
adózási kockázatkezelés területén:
Szerepkör

Felelősségi kör

A Brambles
Igazgatótanácsa

A Brambles Ltd. Igazgatótanácsa felel a vállalatcsoport
kockázatvállalásának és kockázatkezelési keretendszerének, valamint
belső ellenőrzési rendszereinek meghatározásáért, ideértve az
adózásra vonatkozó irányelv jóváhagyását is.

Könyvvizsgáló Bizottság

A Könyvvizsgáló Bizottság támogatja az Igazgatótanácsot a
vállalatirányítási és -felügyeleti feladatok ellátásában, beleértve a
vállalatcsoport jelentős kockázatainak – köztük az adóügyi kockázatok
– hatékony kezelését is.

Pénzügyi igazgató (CFO)

A CFO felelős a Brambles pénzügyi kockázataiért – köztük az adózási
kockázatokért is –, továbbá ezeknek a kockázatoknak a jelentéséért a
Könyvvizsgáló Bizottság és a Brambles Igazgatótanácsa felé.

A vállalatcsoport
adóügyekért felelős
alelnöke

A vállalatcsoport adóügyekért felelős alelnöke felel az adózásra
vonatkozó irányelv és az adózási kockázatkezelési keretrendszer
kidolgozásáért, továbbá biztosítja a megfelelő folyamatok és
ellenőrzések fenntartását, és szakértői támogatást nyújt.

Adóügyekért felelős
regionális alelnökök

Az adóügyekért felelős regionális alelnökök és csapataik felelnek
regionális szinten az adózásra vonatkozó irányelv betartásáért,
gondoskodnak az adózási kockázatkezelési keretrendszer
működéséről, és szakértői támogatást nyújtanak a régióban működő
üzleti egységeknek.

Regionális pénzügyi
ellenőrök

A regionális pénzügyi ellenőrök felelősek a helyi jogszabályok és az
adózásra vonatkozó irányelv betartásáért a gazdálkodó szervezet
szintjén, a tranzakciók feldolgozásától kezdve a jelentések készítésén
át az adóügyi bejelentések és adóbevallások benyújtásáig, adott
esetben külső tanácsadók és az adóügyekért felelős regionális alelnök
támogatásával.
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6.

Az Egyesült Királyságban érvényes jogszabályi követelmények

A jelen dokumentumot a 2016. évi pénzügyi törvény (Finance Act 2016) 19. mellékletének 16. cikke (2)
bekezdésével összhangban tették közzé, a 2021. június 30-án végződő pénzügyi évre vonatkozóan.
7.

Az Igazgatótanács jóváhagyása

Jelen Irányelvet az Igazgatótanács 2021. június 29-én hagyta jóvá.

Oldal 5 ./ 5

