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Lista skrótów i definicji: 

Spółka  CHEP Polska Sp. z o. o.   (dalej „CHEP Poland”) 
Ustawa o CIT Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(tekst ujednolicony: Dz. U. z 2021 r., poz. 1800 z późn. zm.) 
Ordynacja podatkowa Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1325 z późn. zm.) 

Ustawa o VAT Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 
r., poz. 106 z późn. zm.) 

Polska ustawa o 
rachunkowości 

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 
351 z późn. zm.) 

 

Prawo polskie wymaga od CHEP Poland corocznej publikacji jej strategii podatkowej w Internecie. 
Strategia Podatkowa CHEP Poland została opublikowana na stronie internetowej dostępnej pod adresem: 
https://www.chep.com zgodnie z artykułem 27c Ustawy o CIT z 15 lutego 1992 r. 

Niniejszy dokument określa podejście spółki do prowadzenia jej spraw podatkowych i kontrolowania 
ryzyka podatkowego w roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2021 r. 
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1. Wprowadzenie 

CHEP Poland jest spółką założoną w Polsce. Jej spółka dominująca, Brambles Limited, jest spółką notowaną 
na giełdzie z siedzibą w Sydney, Australia. 

Grupa Brambles to firma działająca w 60 krajach przede wszystkim pod marką CHEP i zajmująca się 
logistyką łańcucha dostaw. Brambles, jako pionier ekonomii współdzielenia, stworzyła jedną z najbardziej 
zrównoważonych na świecie działalności w zakresie logistyki. Jej model działalności oparty na zasadach 
gospodarki cyrkulacyjnej utrzymuje proces udostępniania i ponownego wykorzystania największej na 
świecie puli palet, skrzyń i pojemników wielokrotnego użytku. Dzięki temu Brambles może obsługiwać 
klientów, minimalizując jednocześnie wpływ na środowisko oraz poprawiając wydajność i bezpieczeństwo 
łańcuchów dostaw na całym świecie. Platformy Brambles stanowią niewidoczny kręgosłup globalnych 
łańcuchów dostaw wykorzystywany przede wszystkim w dystrybucji dóbr szybkozbywalnych, świeżych 
produktów, napoi, handlu detalicznym i przemyśle wytwórczym. Największe światowe marki wierzą, że 
Brambles pomoże im transportować podstawowe produkty bardziej efektywnie, bezpiecznie i w bardziej 
zrównoważony sposób. 

Brambles dostarcza klientom standaryzowane palety, skrzynie i pojemniki ze swoich centrów 
obsługowych zgodnie z ich potrzebami. Klienci korzystają z tego wyposażenia oraz usług wsparcia 
Brambles, aby transportować towary w łańcuchu dostaw. Klienci ustalają zwrot wyposażenia do Brambles 
albo przekazanie go innemu użytkownikowi do dalszego wykorzystania. 

Brambles przez cały czas zachowuje własność swojego wyposażenia, dokonuje jego inspekcji, czyszczenia, 
napraw, aby utrzymać odpowiedni poziom jakości. Spółka generuje przychód ze sprzedaży głównie 
poprzez wynajem i pobieranie innych opłat za usługi, które ponoszą klienci za korzystanie z platform i 
usług. 

CHEP Poland prowadzi w Polsce działalność opartą na wspólnym użytkowaniu palet, a także zapewnia 
usługi logistyki spółkom stowarzyszonym. CHEP Poland posiada numer KRS: 0000028634, numer NIP: 
5262452384 oraz numer REGON: 016327154. Siedziba CHEP Poland znajduje się przy ul. Domaniewskiej 
48, 02-672 Warszawa. 

Strategia podatkowa jest zestawem ogólnych zasad, według których Grupa Brambles zapewnia swoją 
zgodność podatkową. Zgodność ma zapewniać efektywne i spójne zarządzanie podatkami, ryzykiem 
podatkowym, pomocniczymi funkcjami i organizacją w zakresie podatków oraz dokumentami i danymi 
podatkowymi. 

Grupa Brambles wdrożyła strategię podatkową, której głównym celem jest zapewnienie zgodności z 
prawem i innymi zasadami obowiązującymi w państwach, w których prowadzi swoją działalność. 

Z perspektywy Grupy Brambles i interesów Spółki dokładność sprawozdawczości oraz płatności 
podatkowych jest kluczowa. Częstotliwość opracowań regulacji podatkowych oraz zmian w interpretacji 
prawa podatkowego przez władze i sądy, niejednoznaczne zasady podatkowe i trudności w ich 
formułowaniu podnoszą ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. Może to być powodem różnych kar i 
negatywnego wpływu na finansową pozycję Spółki lub jej reputację. 
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2. Procesy i procedury dotyczące obowiązków podatkowych stosowane przez Spółkę 

Strategia podatkowa CHEP Poland jest spójna z Polityką podatkową i kodeksem postępowania Grupy 
Brambles, która zapewnia wspólne, etyczne i prawne ramy zachowań dla wszystkich pracowników 
Brambles w prowadzeniu jej działalności. Kopie tych dokumentów można znaleźć na stronie internetowej 
Grupy Brambles (www.brambles.com). 

Zasady podatkowe, których przestrzega CHEP Poland, są następujące: 

I. Zarządzanie ryzykiem podatkowym i ramy zarządcze 

W ramach wewnętrznego procesu kontroli CHEP Poland podejmuje kroki, by zidentyfikować potencjalne 
ryzyka podatkowe poprzez odpowiednie inspekcje i monitoring, a następnie poprzez eliminację lub 
redukcję tego ryzyka. CHEP Poland zarządza ryzykiem podatkowym, stosując konserwatywny profil 
podatkowy, dążąc do stałej poprawy profilu ryzyka podatkowego i minimalizacji negatywnych skutków 
błędnej interpretacji, która mogłaby prowadzić do sporów z organami podatkowymi. Spółka wdraża środki 
zarządzania ryzykiem, w tym kontrole działania i ryzyka transakcyjnego, ryzyka związanego ze zgodnością, 
z księgowością podatkową oraz ryzyka zewnętrznego i związanego z zarządzaniem.  

Kiedy pojawia się jakiekolwiek ryzyko, zostaje ono zidentyfikowane, ocenione i zostaje wdrożone 
zarządzanie zapobiegawcze. CHEP Poland korzysta z doradztwa zewnętrznego, jeśli występują 
niepewności dotyczące pojawiającego się ryzyka lub jest ono złożone. 

II. Poziom ryzyka akceptowany przez Spółkę 

Efektywne zarządzanie ryzykiem podatkowym jest uważane za kluczowe dla rozwoju działalności i będzie 
stanowić część procesów biznesowych, a na poziomie regionalnym i globalnym będzie podlegać systemom 
kontroli wewnętrznej i procesom zarządzania ryzykiem weryfikowanym przez spółkę. 

III. Strategia i planowanie podatkowe 

Strategia podatkowa i środki planowania będą podlegać procesowi zatwierdzenia uwzględniającego 
interesariuszy Grupy Brambles, a dla tych, którzy ponoszą ryzyko i konsekwencje materialne, będą 
weryfikowane przez zewnętrznych profesjonalnych doradców i w odpowiednich przypadkach omawiane 
z organami podatkowymi, aby zminimalizować ryzyko niepewności i sporów. Polityka podatkowa Grupy 
Brambles została określona przez jej Zarząd i zaakceptowana przez Zarząd CHEP Poland.  

Grupa Brambles dąży do budowania i podtrzymywania relacji z organami podatkowymi, które są 
konstruktywne oraz oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Grupa Brambles współpracuje z organami 
podatkowymi w zakresie rozstrzygania sporów oraz w celu osiągnięcia szybkiego porozumienia i 
wyeliminowania niepewności.  

Bieżące kwestie zgodności są rozwiązywane przez wydział Kontroli CHEP Europe przy wsparciu 
doświadczonych profesjonalistów zajmujących się podatkami z wydziału podatkowego CHEP Europe oraz 
kiedy zachodzi taka potrzeba, przy wykorzystaniu doradztwa zewnętrznych specjalistów zajmujących się 
podatkami. 

Specjaliści zajmujący się podatkami w wydziale podatków CHEP Europe śledzą zmiany w prawie w celu 
zapewnienia, że rozliczenia są zgodne z obowiązującym prawem. Koordynują również działania, które 
mają znaczący wpływ na rozliczenia podatkowe CHEP Poland w sposób spójny z zasadami Grupy Brambles 
i jednocześnie zapewniają zgodność z lokalnymi regulacjami podatkowymi. 
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Od wszystkich pracowników Grupy Brambles, w tym pracowników CHEP Poland, wymaga się 
przestrzegania Kodeksu postępowania Brambles określającego wartości, których przestrzega Brambles 
przy wdrażaniu swojej strategii i celów biznesowych. 

 

3. Zgodność z obowiązkami podatkowymi 

Nadrzędnym celem Grupy Brambles w kwestii obowiązków podatkowych jest wiarygodna 
sprawozdawczość i zgodność z regulacjami, w tym terminowe składanie wszelkich deklaracji, formularzy i 
informacji podatkowych, zbieranie dokumentów i zachowywanie terminów płatności podatkowych z 
należytą starannością. Grupa Brambles, w tym CHEP Poland, dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić, że 
dostarczone informacje są precyzyjne, kompletne i aktualne. 

Główne podatki, w związku z którymi CHEP Poland wypełnia swoje obowiązki, to podatek dochodowy od 
osób prawnych (CIT) i podatek od towarów i usług (VAT). Spółka wypełnia także obowiązki płatnika 
dotyczące podatku od osób fizycznych (PIT) i podatku potrącanego u źródła. 

W odniesieniu do polskiego MDR CHEP Poland zgłasza Naczelnikowi Urzędu Skarbowego wypłatę 
dywidend swojej spółce dominującej – CHEP Europ BV, rezydentowi Holandii, jak określono w artykule 86 
a § 1 punkt 10 Ordynacji podatkowej.  

 

4. Dobrowolne formy współpracy z Urzędem Skarbowym 

Grupa Brambles jest zaangażowana w budowanie i podtrzymywanie relacji z władzami i organami 
podatkowymi, które są konstruktywne oraz oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku. CHEP Poland dąży 
do utrzymania i rozwijania silnej relacji opartej na współpracy z Urzędem Skarbowym poprzez pracę z nim, 
mającą na celu minimalizowanie sporów i osiąganie porozumienia we wszystkich obszarach spornych w 
sposób terminowy. 

CHEP Poland nie korzystała z żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Urzędu Skarbowego w 
rozumieniu artykułu 27c, paragraf 2, punkt 1, litera b Ustawy o CIT, ale jest otwarta na współpracę z 
organami podatkowymi opartą na uczciwości, sprawiedliwości, obopólnym zaufaniu i szacunku. 

CHEP Poland dokłada wszelkich starań, aby wyjaśnić rozbieżne pozycje dzięki efektywnej komunikacji i 
przejrzystości. 

Jeśli nie uda się znaleźć rozwiązania w związku z różnymi pozycjami, CHEP Poland dopuszcza możliwość 
rozpoczęcia sporu z organami. 

 

5. Restrukturyzacja projektów  

W roku obrotowym 2021 CHEP Poland nie podejmowała ani nie planuje podjąć żadnych działań 
restrukturyzacyjnych,1 które mogłyby mieć wpływ na kwotę zobowiązań podatkowych w rozumieniu 
artykułu 11a, paragraf 1, punkt 4 Ustawy o CIT. 

 
1 Przez działania restrukturyzacyjne Spółka rozumie wszystkie działania, które są zgodne z definicją restrukturyzacji w rozumieniu 
Rozporządzenia Ministra Finansów z 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. 
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6. Transakcje ze stronami powiązanymi  

Poniższe tabele podsumowują transakcje ze stronami powiązanymi, w których całkowita roczna wartość 
przychodów lub kosztów z transakcji z CHEP Poland przekracza 5%2 sumy bilansowej po stronie aktywów 
CHEP Poland w rozumieniu polskiej ustawy o rachunkowości, ustalonej w odniesieniu do jej ostatniego 
zatwierdzonego sprawozdania finansowego:  

Nazwa podmiotu Kraj rezydencji Zależność Charakter transakcji Roczna 
wartość 
transakcji 
netto 
miliony PLN 

Brambles Enterprises Limited Wielka 
Brytania 

Spółka-
siostra 

Świadczenie usług; 
zakupy usług; 
refakturowanie kosztów 

-29,9 

Brambles Finance plc Wielka 
Brytania 

Spółka-
siostra 

Przychody z tytułu 
odsetek 

0,7 

Brambles Holdings (UK) Limited Wielka 
Brytania 

Spółka-
siostra 

Świadczenie usług; 
zakupy usług; 
refakturowanie kosztów 

2,9 

Brambles Enterprises Limited Australia Spółka-
siostra 

Świadczenie usług; 
zakupy usług; 
refakturowanie kosztów 

0,8 

Brambles Limited Australia Najwyższa 
spółka 
dominująca 

Refakturowanie 
kosztów 

-0,2 

CHEP Benelux Nederland B.V.  Holandia Spółka-
siostra 

Świadczenie usług; 
zakupy usług; 
refakturowanie kosztów 

1,2 

CHEP Bulgaria EOOD Bułgaria Spółka-
siostra 

Świadczenie usług; 
zakupy usług 

-0,5 

CHEP Canada, Inc. Kanada Spółka-
siostra 

Świadczenie usług; 
zakupy usług 

0,6 

CHEP CZ, s.r.o Republika 
Czeska 

Spółka-
siostra 

Świadczenie usług; 
zakupy usług 

1,5 

CHEP d.o.o.  Chorwacja Spółka-
siostra 

Świadczenie usług; 
zakupy usług 

-0,9 

CHEP D.O.O. Belgrad Serbia Spółka-
siostra 

Świadczenie usług; 
zakupy usług 

-0,2 

CHEP Deutschland GmbH Niemcy Spółka-
siostra 

Świadczenie usług; 
zakupy usług; 
refakturowanie kosztów 

14,3 

CHEP Equipment Pooling BV  Wielka 
Brytania 

Spółka-
siostra 

Wynajem wyposażenia, 
świadczenie usług, 
refakturowanie kosztów 

-35,1 

CHEP España S.A. Hiszpania Spółka-
siostra 

Świadczenie usług; 
zakupy usług 

3,7 

CHEP Estonia OÜ  Estonia Spółka-
siostra 

Świadczenie usług; 
zakupy usług 

-0,4 

 
2 Na dzień 30 czerwca 2021 r. suma bilansowa po stronie aktywów CHEP Poland wynosiła 170,3 miliona PLN. W związku z tym próg powodujący 
obowiązek publikacji na poziomie 5% tej sumy wynosi PLN 8,5 miliona PLN 
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CHEP Europe Systems B.V. Holandia Spółka-
siostra 

Wynajem sprzętu -0,2 

CHEP France SA  Francja Spółka-
siostra 

Świadczenie usług; 
zakupy usług 

-4,5 

CHEP Hellas EPE Grecja Spółka-
siostra 

Świadczenie usług; 
zakupy usług 

0,3 

CHEP Italia S.R.L. Włochy Spółka-
siostra 

Świadczenie usług; 
zakupy usług 

0,4 

CHEP Logistika d.o.o. Estonia Spółka-
siostra 

Świadczenie usług; 
zakupy usług 

-0,2 

CHEP Magyarorszag Szolgatato Kft. Węgry Spółka-
siostra 

Świadczenie usług; 
zakupy usług 

-1,1 

CHEP Osterreich GmbH Austria Spółka-
siostra 

Świadczenie usług; 
zakupy usług; 
refakturowanie kosztów 

-0,6 

CHEP Pooling Services Romania SRL Rumunia Spółka-
siostra 

Świadczenie usług; 
zakupy usług 

-1,4 

CHEP Saudi Arabia Limited Arabia 
Saudyjska 

Spółka-
siostra 

Zakup usług -0,1 

CHEP Scandinavia BV Holandia Spółka-
siostra 

Świadczenie usług; 
zakupy usług 

7,0 

CHEP Schweiz BV Holandia Spółka-
siostra 

Świadczenie usług; 
zakupy usług 

-0,4 

CHEP SK, s.r.o. Słowacja Spółka-
siostra 

Świadczenie usług; 
zakupy usług 

-1,8 

CHEP Technology Pty Ltd Australia Spółka-
siostra 

Opłaty licencyjne -9,2 

CHEP UK Limited Wielka 
Brytania 

Spółka-
siostra 

Świadczenie usług; 
zakupy usług; opłaty 
licencyjne, 
refakturowanie kosztów 

-18,3 

CHEP Benelux NV Belgia Spółka-
siostra 

Świadczenie usług; 
zakupy usług 

-1,5 

SIA CHEP Latvia Łotwa Spółka-
siostra 

Świadczenie usług; 
zakupy usług 

-0,2 

UAB CHEP Lithuania Litwa Spółka-
siostra 

Świadczenie usług; 
zakupy usług 

-0,8 

Uwaga: wartości dodatnie oznaczają przychód zarobiony przez CHEP Poland; wartości negatywne oznaczają opłaty 
netto do zapłacenia przez CHEP Poland 

7. Wnioski złożone przez płatnika 

CHEP Poland nie złożyła żadnych wniosków do polskich organów podatkowych o wydanie: 

Wniosku Tak / Nie 
Ogólnej decyzji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej Nie 
Indywidualnej decyzji podatkowej, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej Nie 
Wiążącej informacji o stawce, o której mowa w Art. 42a Ustawy o VAT. Nie 
Wiążącej informacji o akcyzie, o których mowa w art. 7d paragraf 1 Ustawy o 
podatku akcyzowym 

Nie 
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8. Rozliczenia podatkowe 

W roku obrotowym 2021 CHEP Poland nie dokonała rozliczeń podatkowych związanych z jurysdykcjami 
ścigającymi szkodliwe konkurencje podatkowe (raje podatkowe) zgodnie z wykazem z regulacji wydanej 
zgodnie z Ustawą o PIT i Ustawą o CIT oraz obwieszczeniami Ministra Finansów. 


