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Nye krav om offentliggørelse af skattepolitik
Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og –strategi

I Storbritannien træder nye regler
snart i kraft, som pålægger visse virksomheder at offentliggøre deres skattestrategi.
At arbejde med skattepolitik vil sige at
arbejde med principper for, hvordan en
virksomhed håndterer skatteområdet, hvad
der offentliggøres, i hvilket omfang andre
forhold end de rent lovgivningsmæssige har
indflydelse på skattestrategien mv. Dette
bliver snart meget konkret for en række virksomheder.
Deloitte giver her gode råd til, hvordan
man som dansk virksomhed forholder
sig til fremtidens skattelandskab
Mange virksomheder har ikke overvejet en
række principielle forhold omkring skattepolitik og skatterisikostyring, et område som
har stor bevågenhed fra politisk hold og i
stigende grad dækkes i medierne.
I de kommende år vil denne bevågenhed
resultere i øgede krav til gennemsigtighed i
virksomheders skatteforhold. De første krav
slår igennem nu.
Fra 2017 bliver det et generelt krav for
virksomheder over en vis størrelse1 i Storbritannien at offentligøre deres skattepolitik, ligesom krav om country-by-country
rapportering2 træder i kraft. Allerede fra
regnskabsåret 2016 skal store danske
virksomheder inden for bl.a. olie- og mineralindustrien samt skovbrug mv. offentligt
redegøre for deres skatter og skattebetalinger til myndighederne som en del af ledelsesberetningen i årsrapporten3 – og i EU er
der pres fra især Europa-Parlamentet for at
udvide reglerne til flere brancher.
Det er Deloittes vurdering, at disse lovkrav
kun udgør starten, og at kravene og forventningerne til transparens på skatteområdet
vil stige. Virksomheder, der er uforberedte
eller har svært ved at forklare deres skatte2

politik, risikerer at møde mistillid, øget myndighedskontrol og omdømmetab.
Virksomhedernes svar og parathed
Deloitte har i 2016 gennemført en nordisk
undersøgelse af virksomheders skattefunktion, specielt i relation til det nye skattelandskab og kravene om transparens, øget
rapportering mv.4
Undersøgelsen belyser bl.a., i hvilket
omfang virksomheder har tilpassede skattemodeller, samt i hvilket omfang man har
ændret procedurer for skattemæssig dokumentation og afrapportering som en konsekvens af de øgede krav om transparens
og rapportering. Her er svaret overvejende,
at et flertal af virksomheder har eller er i
gang med at lave sådanne ændringer.
I kontrast hertil står, at kun et mindretal
af virksomhederne har en skattepolitik
eller -strategi. På den ene side er det ikke
overraskende, fordi der hidtil ikke har været
krav om, at virksomheder udarbejder en
sådan politik. På den anden side er en
skattepolitik eller -strategi et nødvendigt
udgangspunkt for, hvordan man som virksomhed håndterer skatteområdet og kommunikerer herom.
De engelske krav er derudover kun startskuddet til, at flere lande vil kræve, at virksomheder har artikuleret og fremlægger en
skattepolitik.
Udarbejdelse af skattepolitik – hvad
forventes der?
Reaktionerne på de nye krav i Storbritannien har været delte. Nogle virksomheder (i
særdeleshed britisk-baserede koncerner)
gennemgår og opdaterer eksisterende
skattepolitikker (eller udarbejder nye) med
henblik på at sikre, at disse er rettidige og i
overensstemmelse med den adfærd, virksomheden udviser på skatteområdet.

For andre virksomheder, herunder danske
virksomheder med datterselskaber omfattet af kravet om rapportering af skattepolitikken, er tilgangen blandet: På den ene
side kan man vælge at se de britiske krav
som en undtagelse og tage en defensiv
tilgang til udarbejdelse af skattepolitikken.
På den anden side kan man betragte dette
som et skridt på vejen mod mere transparens på skatteområdet og vælge at lade
skattepolitikken udarbejde med et globalt
sigte.

”Lovkravene udgør kun
starten, og kravene til
transparens vil stige”
Jonathan Bernsen
Deloitte
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I Danmark er vedtagelsen af en skattepolitik allerede i dag nævnt i anbefalingerne
fra Komitéen for God Selskabsledelse som
en relevant politik, som bestyrelsen bør
vedtage, ”hvis selskabets forhold taler for
det”5 . I lyset af den globale udvikling vil der
blive stadig færre store danske virksomheder, for hvem det ikke kan siges at være
relevant.
Da området på mange måder er nyt for
de fleste virksomheder, kan man overveje
at skele til såvel benchmarks fra andre virksomheder som retningslinjer og målepunkter fra bl.a. organisationer, inden man går i
gang med sin egen tilgang.
Et eksempel på nogle overordnede internationale retningslinjer er OECD’s retningslinjer
om ’responsible business conduct’, som retter sig mod multinationale virksomheder .6
OECD’s retningslinjer siger bl.a., at virksomhederne skal overholde både ånd og ordlyd
i skattelovgivning og regler i de lande, hvor
de opererer. Det vil sige, at man både følger
ordlyd og hensigten med lovgivningen. Dermed lægger OECD’s retningslinjer også vægt
på den mere etiske side af skattepo-litikken,
som virksomhederne bør forholde sig til.
Samtidig er det understreget, at det ikke
forventes, at virksomhederne skal betale
større skatter end det lovmæssigt bestemte
beløb ud fra en sådan fortolk-ning. Det
fremhæves, at virksomhederne på
bestyrelsesniveau bør formulere en strategi
for styring af skatterisici for at sikre, at de
økonomiske, lovmæssige og image-mæssige
risici i fuldt omfang identificeres og
evalueres, så der kan ageres på basis heraf.

5 vigtige punkter
Uanset hvilken tilgang man tager, er det et
godt udgangspunkt at overveje følgende 5
punkter:
1. Ledelsesmæssig forankring
Har bestyrelsen eller den øverste ledelse i
øvrigt allerede godkendt en skattepolitik og
-strategi, der tager højde for den igangværende udvikling, eller har emnet været
drøftet med dem?

”Vi tror, at det bredere
perspektiv er rigtigt for de
fleste virksomheder – det
sikrer skattepolitikken et
robust og fremtidssikret
fundament”
Jonathan Bernsen
Deloitte

2. Vision og omfang
Hvad er formålet med virksomhedens skattepolitik? Er det alene et svar på aktuelle
rapporteringskrav i bl.a. Storbritannien,
eller er sigtet mere globalt og fremtidssikret. Hvordan er koblingen mellem skattepolitik og virksomhedens risikostyring i øvrigt?
3. Interne og eksterne interessenter
Hvilke interne funktioner er relevante at
inddrage i processen med at tilpasse/
udarbejde skattepolitikken? Hvilke organisationer, myndigheder mv. er faktiske og
potentielle modtagere af kommunikationen
af virksomhedens skattepolitik? Kendes de
eksterne interessenters forventninger?
4. Eksekvering og compliance
Når processen med at udarbejde en skattepolitik sættes i gang, er det ofte oplevelsen, at der opstår en række uforudsete
udfordringer omkring omfang, accept og
formuleringer. Det er vores vurdering, at
udfordring-erne kan begrænses gennem
fornuftig planlægning, klar-lægning af roller
og ansvar samt fastlæggelse af monitorering og opfølgningscyklus.
5. Transparens
Hvordan skal der rapporteres internt og
eksternt om virksomhedens politik og dens
gennemførelse? Det bør fastlægges bl.a.,
hvordan bestyrelsen informeres, hvordan
samarbejdet med myndighed-erne foregår
omkring rapporter-ing, samt hvordan der fx
redegøres for virksomhedens skattepolitik
som en del af en CSR-rapport.
3
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Når man skal udarbejde en skatte-politik,
anbefales det, at man først sikrer topledelsens opbakning til processen. Derefter
foretages en vurdering af væsentlige forhold og risici omkring skattebetalinger, herunder virksomhedens branche, markeder,
værdikæde mv. med inddragelse af de relevante interne interessenter og med et blik
på relevante eksterne interessenter (som
evt. også involveres). På den baggrund kan
de væsentligste forhold, som skal indgå i
politikken, prioriteres. Selve politikken og
planlægningen af arbejdet med området
kan fastlægges. Det skal konkretiseres, så
roller, ansvar, ressourcer osv. i virksomheden står klart, ligesom en proces for intern
opfølgning, kontrol mv. skal besluttes.
Endelig lægges snittet for indberetning,
rapportering og kommunikation af skattepolitikken.
Et bredere perspektiv
Når man står over for den praktiske opgave
at udarbejde en skattepolitik, kan man tage
en snæver tilgang, med fokus på, at politikken fx skal leve op til de nye engelske krav.
Man kan også tage en bredere tilgang, som
tager udgangspunkt i flere interessenter
(internt som eksternt), og som er baseret
på nogle forventninger om fremtidens skattelandskab.
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Deloitte tror, at det bredere perspektiv er
rigtigt for de fleste virksomheder. Det bredere perspektiv sikrer, at skattepolitikken
har et robust fundament, at den efterleves,
og at den er afstemt med, hvor regel-udviklingen forventes at bevæge sig hen.
Det er særligt vigtigt i en tid, hvor vi ser
de engelske regler og reglerne om country-by-country- rapportering som toppen
af isbjerget. Det vil sige, at virksomheder
bør forberede sig på et skattelandskab,
hvor kravene til transparens er stødt stigende, og hvor skattepolitikken kan være
kompasset, der sikrer, at man kan manøvrere konsistent og med substans.
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