SKATTEPOLITIK
Bestyrelsen i Aktieselskabet Schouw & Co.
har den 17. december 2021 godkendt nedenstående skattepolitik.
Ansvarlig ledelse
•

Schouw & Co. koncernen anerkender, at skattebetalinger er af stor betydning for de samfund, vi
opererer i. Det er derfor vores politik at være en ansvarlig skattebetaler og at sikre, at vi efterlever
lokale og internationale skatteregler i forhold til alle typer skatter og afgifter. Skattepolitikken er i
fuld overensstemmelse med vores kommercielle forretning, vores omdømme og vores forpligtelse
til ansvarlig ledelse.

•

Koncernens skattepolitik godkendes af bestyrelsen og revurderes efter behov.

•

Direktionen i Schouw & Co. er ansvarlig for implementeringen af skattepolitikken. Koncernskattefunktionen er ansvarlig for den daglige efterlevelse af skattereglerne i koncernen og er involveret i
alle væsentlige skatteforhold, herunder bl.a. forhold vedrørende international skat, transfer pricing,
skatterevisioner og forespørgsler fra de lokale skattemyndigheder.

•

Alle koncernvirksomheder er omfattet af denne skattepolitik, som omfatter alle former for skatter
og afgifter, herunder selskabsskat, kildeskat, moms, punktafgifter, told, lønskat og andre skatter og
afgifter.

•

Hvis Schouw & Co. koncernens medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og samarbejdspartnere har
mistanke omkring kriminelle eller uetiske forhold, herunder brud på efterlevelsen af skatteregler,
kan dette indberettes i koncernens whistleblower-system.

Efterlevelse af skatteregler
•

Schouw & Co. koncernen har et ansvar for at overholde skattelovgivningen i de lande, hvor vi opererer. Vi tilstræber at overholde lovgivers hensigt, lovens bogstav og at anvende bedste praksis og
gældende vejledninger. Når det er relevant, søger vi lokal ekstern rådgivning for at sikre, at den lokale skattelovgivning efterleves.

•

Der er transaktioner på tværs af landegrænser i Schouw & Co. koncernen. Koncernen har derfor en
forpligtelse til at sikre, at sådanne transaktioner gennemføres på markedsmæssige vilkår i overensstemmelse med OECD's retningslinjer for transfer pricing og lokale skatteregler.

•

Koncernen har interne processer og kontroller, der skal sikre overholdelse af både national og international skattelovgivning og skattestandarder af betydning for vores virksomheder.
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Skatteplanlægning
•

Skatteplanlægning i Schouw & Co. koncernen drives af kommercielle hensyn. Det betyder, at vi
alene anvender skattestrukturer med et reelt indhold, der afspejler den økonomiske virkelighed, og
hvor hensigten ikke er skatteundgåelse.

•

Transaktioner i koncernen skal overholde alle love, regler og praksis samt være transparente for de
relevante skattemyndigheder. Vores skattemæssige dispositioner skal til enhver tid kunne forklares
og forsvares.

•

Flere lande og regioner har investeringsfremmende skatteregler, der tilskynder virksomheder til at
foretage lokale investeringer for at øge udviklingen og stimulere vækst og jobskabelse. Vi har en
vækstagenda, og vi vil derfor benytte sådanne skatteregler, hvor dette bidrager til at foretage kommercielt bæredygtige investeringer.

Risikostyring på skatteområdet
•

Schouw & Co. koncernen deltager ikke i virksomhed i lavskattelande eller skattely omfattet af EU's
sortliste, ligesom koncernen ikke deltager i skattekonstruktioner med høj risiko eller lignende, der
kan medføre omdømmemæssige risici.

•

Som følge af skattelovgivningens karakter anerkender vi, at skattemyndighederne kan have en anden fortolkning af gældende skatteregler. For at minimere usikkerheden og risici i disse tilfælde vil
en beslutning vedrørende væsentlige transaktioner blive understøttet af ekstern skatterådgivning.
Vi vil i disse tilfælde vurdere mulighederne for at søge om forhåndsgodkendelser og indgå aftaler
med lokale skattemyndigheder omkring sådanne skatteforhold, herunder transfer pricing.

Forholdet til skattemyndighederne
•

Schouw & Co. koncernen bestræber sig på at opretholde en åben dialog og samarbejde med relevante skattemyndigheder. Vi agerer rettidigt på forespørgsler og giver oplysninger om transaktioner, hvis det er påkrævet.

•

Hvis der opstår tvister, vil vi samarbejde med skattemyndighederne for at opnå enighed om de faktiske forhold og omstændigheder og redegøre for vores synspunkt til den relevante skattemyndighed
så hurtigt og effektivt som muligt.
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