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Politica Fiscală

Introducere
Codul de conduită Brambles oferă un cadru juridic și etic pentru toți angajații. Politica noastră fiscală
se aliniază principiilor Codului de conduită și se aplică companiilor Brambles la nivel global.
Brambles și-a luat angajamentul de a respecta legislațiile fiscale și de a avea raporturi deschise și
constructive cu autoritățile fiscale. Legislațiile privind fiscalizarea sunt inerent complexe, iar Brambles
urmărește să le respecte, plătind sumele corespunzătoare pentru taxe în jurisdicția corectă, declarând
informații relevante și solicitând deduceri sau stimulente, dacă sunt disponibile. Susținem transparența
superioară privind plățile și procedurile fiscale ale companiilor pentru a consolida încrederea publică și
am ales să adoptăm Codul voluntar de transparență fiscală al Consiliului de Impozitare al Australiei.
Plătim impozitele pe venitul companiei, taxe vamale, taxe pentru angajator, precum și alte taxe. În plus,
colectăm și plătim taxele pe angajaţi, precum și taxele indirecte, cum ar fi impozitul pe cifra de afaceri
și TVA-ul. Taxele pe care le plătim și le colectăm formează o parte semnificativă a contribuției
economice în țările în care ne desfășurăm activitatea.
Angajamentul nostru se bazează pe următoarele principii:
1. Managementul riscurilor privind taxele și cadrul de lucru al administrării
Respectăm cadrul de management al riscurilor de la Brambles ca parte a procedurilor noastre de
control intern. Identificăm, evaluăm și administrăm riscurile privind taxele și le justificăm în mod
corespunzător. Implementăm măsuri de management al riscurilor, inclusiv controale pentru
următoarele riscuri:








Riscuri privind operațiunile și tranzacțiile - riscul considerării, expertizei și judecății
necorespunzătoare privind taxele în tranzacțiile companiei și implementarea sau
managementul slab al riscurilor cheie, inclusiv documentarea neadecvată care stă la baza
pozițiilor asumate. Controalele cheie includ validarea de către zonele funcționale cheie, inclusiv
de către divizia de Taxe ale Grupului, în conformitate cu un cadru de lucru privind aprobările
Riscul conformității - riscul declarațiilor de impunere depuse cu întârziere sau inexacte.
Controalele cheie includ o bază de date centrală care monitorizează depunerea declarațiilor de
impunere, precum și utilizarea firmelor de contabilitate externe pentru pregătirea sau
verificarea acestor declarații
Riscul privind contabilitatea taxelor - riscul declarațiilor financiare materiale eronate, așa cum
sunt ele definite în standardele relevante de contabilitate. Controalele cheie includ furnizarea
de instrucțiuni privind contabilitatea taxelor pentru persoanele care întocmesc declarațiile
financiare, precum și verificarea și validarea bilanțurilor fiscale de către divizia de Taxe ale
Grupului
Risc extern și de management - riscul asociat cu legile noi și cu managementul funcției taxelor.
Controalele cheie includ asigurarea adoptării unor politici și proceduri corespunzătoare,
menținute și utilizate în mod consecvent în toată lumea și asigurarea faptului că echipa fiscală
globală deține experiența și aptitudinile necesare pentru a implementa în mod corespunzător
respectiva abordare.

Atunci când sunt identificate, erorile fiscale materiale și riscurile sunt raportate Comisiei de Audit
Brambles și Consiliului de administrație Brambles.
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2. Nivelul de risc în raport cu fiscalizarea pe care Brambles este pregătită să o accepte
Managementul eficient al riscurilor, inclusiv riscul fiscal, este esențial pentru creșterea și succesul
continuu al Brambles. Încorporăm managementul eficient al riscurilor ca parte a procedurilor din
compania noastră. Brambles a conceput și implementat sisteme de control intern și proceduri de
management al riscurilor, inclusiv pe cele relevante pentru riscul fiscal, acestea fiind verificate de
Consiliul de administrație.
Procedurile de administrare internă au impact asupra nivelurilor acceptabile de risc prin



Identificarea, analizarea și clasificarea problemelor de risc, inclusiv taxele, în mod consecvent,
folosind o metodologie comună;
Considerarea toleranței la risc pentru problemele fiscale ca factor cheie în procesul nostru
decizional; și
Solicitarea aprobării din partea managementului superior sau al Consiliului de administrație
pentru tranzacții, conform cu o procedură de aprobare ce ține cont de nivelul de risc și de
importanța consecințelor implicate.

Respectăm legislația fiscală relevantă și urmărim să reducem riscul de incertitudini sau litigii. Pentru
tranzacțiile materiale, încercăm să obținem siguranță prin recomandările externe și avize juridice sau
acordurile cu autoritățile fiscale, în cazul în care legislația este neclară sau complexă.
3. Planificarea și strategia fiscală
Codul de conduită Brambles stipulează că toate activitățile trebuie desfășurate în conformitate cu
legile și reglementările locale ale țării în care au loc acestea. Planificarea și strategia fiscală susțin
strategia companiei noastre și se reflectă in activitatea comercială și economică. Persoanele de
influenţă relevante ale Grupului Brambles sunt implicate, conform cu o procedură de aprobare ce ține
cont de nivelul de risc și de importanța consecințelor implicate, pentru a asigura faptul că tranzacțiile
sunt conforme, inclusiv Consiliul de administrație Brambles, Directorul General Executiv, Directorul
Financiar Executiv, precum și funcțiile din departamentele comercial, juridic, de trezorerie și
contabilitate.
Efectuăm tranzacții între companiile grupului în baza principiului deplinei concurențe și în conformitate
cu principiile OCDE aplicabile în ceea ce privește prețurile de transfer.
Brambles nu urmărește să evite impozitele prin intermediul unor aranjamente artificiale sau jurisdicțiile
ale paradisurilor fiscale care nu au scop comercial.
4. Abordarea în raport cu autoritățile fiscale
Urmărim să construim și să menținem raporturi cu autoritățile guvernamentale și fiscale care să fie
constructive și bazate pe încredere și respect reciproc. Brambles respectă legislațiile fiscale din fiecare
țară, însă, în cazul în care apar inexactități, acestea vor fi comunicate voluntar autorităților fiscale.
Lucrăm în mod colaborativ ori de câte ori este posibil cu autoritățile fiscale, pentru a soluționa litigii și
pentru a obține din timp acorduri și siguranță.
În cazul în care apar dispute materiale și nu putem stabili acorduri cu autoritățile fiscale și credem că
poziția companiei este corectă, suntem pregătiți să rezolvăm problema în instanță.
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Stabilim contactul cu guvernele și cu diversele lor instituții în ceea ce privește elaborarea legislațiilor
fiscale, precum și cu administrațiile lor, fie direct fie prin intermediul asociațiilor profesionale și al altor
asociații similare, după caz.
Abordarea noastră este certificată, spre exemplu, de gradul scăzut de risc evaluat de Australian
Taxation Office și Her Majesty’s Revenue and Customs.
5. Roluri și Responsabilități
Tabelul următor oferă o prezentare generală a rolurilor și responsabilităților pentru gestionarea
riscurilor fiscale în cadrul Grupului Brambles:
Rol

Responsibilitate

Consiliul de Conducere
Brambles

Consiliul de Conducere al companiei Brambles Ltd. este responsabil de
stabilirea apetitului pentru risc al grupului și a cadrului său de
gestionare a riscurilor și a sistemelor de control intern, inclusiv
aprobarea Politicii Fiscale.

Comisia de Audit

Comisia de Audit asistă Consiliul de Conducere în îndeplinirea
responsabilităților sale de guvernare corporativă și de supraveghere,
inclusiv asupra eficacității gestionării riscurilor materiale ale Grupului,
inclusiv a riscurilor fiscale.

Director Economic

Directorul Economic este responsabil cu gestionarea riscurilor
financiare ale companiei Brambles, inclusiv a riscurilor fiscale, și
raportarea acestor riscuri către Comisia de Audit și Consiliul de
Conducere Brambles.

Vicepreședintele
Grupului pentru
Fiscalitate

Vicepreședintele Grupului pentru Fiscalitate este responsabil cu
elaborarea Politicii Fiscale și cu cadrul de gestionare a riscurilor fiscale
și cu asigurarea menținerii proceselor și controalelor adecvate și
furnizarea de asistență specializată.

Vicepreședinți
Regionali pentru
Fiscalitate

Vicepreședinții Regionali pentru Fiscalitate împreună cu echipele
acestora sunt responsabili de asigurarea conformității cu Politica
Fiscală la nivel regional, prin menținerea cadrului de gestionare a
riscurilor fiscale și prin acordarea de asistență specializată unităților
comerciale regionale.

Controlori Financiari
Regionali

Controlorii Financiari Regionali sunt responsabili cu respectarea
legislației locale și a Politicii Fiscale la nivel de entitate, de la
procesarea tranzacțiilor până la raportarea și depunerea avizelor de
impunere și a declarațiilor, cu sprijinul consilierilor externi și ai
Vicepreședinților Regionali pentru Fiscalitate, după caz.
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6. Cerințe legislative pentru Marea Britanie
Acest document este publicat în conformitate cu Articolul 16 alineatul (2) din Anexa 19 din Legea
finanțelor pentru anul 2016, în cadrul exercițiului financiar încheiat la data de 30 iunie 2021.
7. Aprobarea Consiliului de Conducere
Această Politică a fost aprobată de Consiliul de Conducere la data de 29 iunie 2021.
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