Skattepolitik
Gældende fra den 9. december 2021. Godkendt på bestyrelsesmødet den 9. december 2021.

1 Formål
Formålet med Lån & Spars skattepolitik er at fastlægge rammerne for efterlevelsen af gældende regler for skatter og
afgifter samt at sikre ansvarlighed, åbenhed og gennemsigtighed på området.

2 Baggrund
Vi har en ambition om at være en bæredygtig bank, der tager ansvar for vores kunder, medarbejdere og det samfund, vi er
en del af. Vi bidrager bl.a. til samfundet gennem betaling af skatter og afgifter. Det omfatter direkte og indirekte skatter
og afgifter i form af selskabsskat, moms, lønsumsafgift, energiafgifter mv. Vi bidrager også gennem overvågningen af
forsøg på hvidvaskning af penge, indberetninger til offentlige myndigheder og afregning af skatter og afgifter på vegne af
bankens kunder. Indirekte bidrager vi også med medarbejdernes betaling af skatter og afgifter.

3 Omfattet af politikken
Med skatter og afgifter forstås i denne politik alle direkte og indirekte skatter og afgifter, som banken ifølge lovgivningen
er pålagt. Politikken omfatter ansatte i Lån & Spar Bank A/S, herunder bankens svenske filial samt ansatte i
datterselskabet Invest Administration A/S.

4 Godkendelse
Politikken opdateres årligt og godkendes af bankens bestyrelse.

5 Retningslinjer
De følgende retningslinjer gælder for personer omfattet af politikken og afspejler bestyrelsens ambition om, at skatter og
afgifter behandles med ansvarlighed, åbenhed og gennemsigtighed:
•
•
•
•
•
•
•

Vi overholder den til enhver tid gældende lovgivning for skatter og afgifter.
Vi inddrager lovgivers intention ved tolkningen af lovgivningen.
Vi afdækker komplekse skatte- og afgiftsforhold med hjælp fra skatterådgivere og/eller i dialog med
skattemyndighederne.
Vi tager afstand fra enhver form for skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning.
Vi bidrager aktivt til at forebygge og modvirke, at kunder og samarbejdspartnere fortager skatteunddragelse.
Vi fastsætter interne afregningspriser på armlængdevilkår i overensstemmelse med principper fastsat af OECD,
så der sikres en rimelig fordeling af indkomsten i de lande, hvor banken har aktiviteter.
Vi rapporterer om bankens skatte- og afgiftsforhold i overensstemmelse med lovgivningen og god praksis.
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