1.

Znemožnenie daňových únikov

1.1

Dodávateľ sa zaväzuje, že:
(a)

nebude vykonávať činnosti, nebude postupovať alebo sa správať tak,
aby:
(i)

vytvoril priestor pre daňové úniky vo Veľkej Británii podľa
článku 45(1) britského zákona Criminal Finances Act 2017
(neskôr “Zákon”) alebo

(ii)

vytvoril priestor pre daňové úniky v zahraničí podľa článku
46(1) Zákona;

(b)

dodržiava a počas platnosti tejto Zmluvy bude dodržiavať také
postupy a procesy, ktoré sú potrebné na zabránenie iným osobám vo
vykonávaní

daňových

únikov

(vrátane

všetkých

zamestnancov

[Dodávateľa] bez výnimky) a zároveň v súlade s odsekom [1.1(a)]; a
(c)

okamžite nahlási [DS Smith] akékoľvek požiadavky alebo dopyt
tretích strán na uskutočnenie daňových únikov podľa Časti 3 Zákona
v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.

1.2

[Dodávateľ] sa uistí, že osoby naviazané na [Dodávateľa], ktoré [poskytujú
služby alebo tovar] v súlade s touto Zmluvou tak robia len na základe
písomnej zmluvy, ktorá stanovuje a zabezpečuje od daných osôb podmienky
ekvivalentné s podmienkami, ktoré [Dodávateľovi] určuje táto doložka[1]
(“Relevantné podmienky”). [Dodávateľ] je zodpovedný za dohľad nad týmito
osobami a ich konanie v súlade s Relevantnými podmienkami a bude sa
zodpovedať

priamo

[DS

Smith]

za

akékoľvek

porušenie

ktorejkoľvek

podmienky z Relevantných podmienok.
1.3

Akékoľvek porušenie doložky [1] sa bude považovať za poškodenie majetku
podľa doložky [●].

1.4

Pre účely doložky [1] sa význam opodstatnených preventívnych postupov určí
v súlade s akýmkoľvek usmernením vydaným podľa časti 47 Zákona a medzi
osoby naviazané na [Dodávateľa] patria aj, no nielen, všetci subdodávatelia
[Dodávateľa].

1.5

[Dodávateľ] umožní [DS Smith] (alebo tretej strane konajúcej v mene DS
Smith) občas vykonať audit týkajúci sa prevádzky, záznamov, postupov a
systémov [Dodávateľa] za účelom zaistenia ich správnosti a dodržiavania tejto
doložky [Dodávateľom]. S týmto zámerom bude mať [DS Smith] právo na
prístup do priestorov [Dodávateľa] a všetkých priestorov subdodávateľov

www.dssmith.com

[Dodávateľa] alebo priestorov sprostredkovateľov, v ktorých [sa vykonávajú
služby

alebo

vyrábajú

tovary]

počas

bežných

pracovných

hodín

za

predpokladu oznámenia [Dodávateľovi] v primeranom čase.

www.dssmith.com

