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POLITIK FOR SKAT
1. BAGGRUND OG FORMÅL
Denne politik er udstedt af Vækstfondens bestyrelse. Politikken finder anvendelse for Vækstfonden samt
administrerede enheder, hvor Vækstfonden varetager sekretariatsfunktionen, medmindre andet specifikt
er besluttet af den administrerede enhed.
Formålet med politikken er at angive, hvordan Vækstfonden – som en del af Vækstfondens
samfundsansvar – skal agere som ansvarlig finansieringspartner på skatteområdet.
Vækstfondens tilgang til skat skal medvirke til at sikre, at vores samarbejdspartnere betaler den skat, de
er forpligtede til, hverken mere eller mindre. Nedenstående retningslinjer beskriver, hvordan
Vækstfonden tilgår denne balancering.

2. RETNINGSLINJER
For Vækstfonden er det afgørende, at samarbejdspartnere betaler den skat, som de er forpligtede til.
Med samarbejdspartnere menes bl.a. de virksomheder og fondsforvaltere, som Vækstfonden yder
finansiering til (lån, egenkapital, kautioner mv.) og samarbejder med. Vækstfonden forventer yderligere,
at samarbejdspartnere har fokus på om deres forretningsrelationer ligeledes betaler den skat, som de er
forpligtigede til.
Vækstfonden har nultolerance over for skattesnyd
Skattesnyd er lovbrud begået med den hensigt at undlade at betale den korrekte skat. Vækstfonden
forventer, at samarbejdspartnere følger de til enhver tid gældende skatteregler (samt relateret
lovgivning, herunder blandt andet hvidvasklovgivning) i de lande, hvor de driver deres forretning.
Vækstfonden har ikke mandat til at føre myndighedstilsyn med samarbejdspartnere, men bliver
skattesnyd konstateret, vil Vækstfonden søge at afvikle engagementet, ikke indgå i fremtidige
samarbejder samt åbent samarbejde med de relevante myndigheder til afdækning af omfang og ansvar
for skatteforholdet.
Vækstfonden accepterer ikke aggressiv skatteplanlægning
Vækstfonden støtter større åbenhed og dialog om tilgang til skat, herunder relevante internationale
skatteinitiativer implementeret af EU og OECD.
Vækstfonden forventer, at samarbejdspartnere følger de principper, der er udlagt i OECD BEPS herunder
de udvalgte fokusområder1. Derudover lægger Vækstfonden sig op ad pensionskassernes fælles
skattekodeks (2021) omkring skatteplanlægning2.
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BEPS Actions - OECD BEPS
Skattekodeks kan findes på hjemmesiderne for de pensionskasser (ATP, Industriens Pension, PensionDanmark og
PFA) som har udviklet det.
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Vækstfonden accepterer skatteplanlægning, der har til formål at sikre fair konkurrence, så længe denne
ikke er aggressiv. Aggressiv skatteplanlægning er udnyttelse af teknikaliteter i et skattesystem eller af
inkonsistens imellem flere skattesystemer med henblik på at reducere skatteforpligtelser.
Vækstfonden forventer af alle samarbejdspartnere, at disse ikke foretager aggressiv skatteplanlægning
som eksemplificeret nedenfor (ikke udtømmende):
Misbrug af dobbeltbeskatningsoverenskomster f.eks. via holding-konstruktioner, der ikke har
tilstrækkelig økonomisk realitet
Brug af transfer pricing-planlægning med henblik på skatteunddragelse
Brug af kunstige instrumenter til skatteplanlægning
Brug af hybride enheder med henblik på aggressiv skatteplanlægning
Brug af strukturer, instrumenter eller processer, der forhindrer informationsudveksling eller
anden transparens med relevante myndigheder.
Vækstfonden yder ikke finansiering i lande på EU’s skattelyliste3
Vækstfonden yder ikke finansiering til virksomheder og fonde, der på finansieringstidspunktet er
indregistreret eller skattemæssigt hjemmehørende i lande, som er opført på EU’s liste over ikke
samarbejdsvillige jurisdiktioner.
Vækstfonden udøver aktivt ejerskab – også på skatteområdet
Vækstfonden anerkender skatterettens kompleksitet og konstante udvikling. Vækstfonden bestræber sig
på løbende at indgå i dialog med samarbejdspartnere om at sikre en korrekt skatteadfærd. Vækstfonden
forventer, at samarbejdspartnere udviser korrekt skatteadfærd i alle de lande, de opererer i, på
finansieringstidspunktet såvel som efterfølgende.
Bliver Vækstfonden bekendt med, at en samarbejdspartner synes at være utilsigtet i strid med
lovgivningen, påtænker eller påbegynder en aggressiv skatteadfærd, vil Vækstfonden indlede en dialog
med samarbejdspartneren med henblik på at afklare forholdet. Såfremt samarbejdspartneren efter en
afklaring ikke er indstillet på at ændre adfærd, så Vækstfondens Politik for skat overholdes, vil
Vækstfonden søge at afvikle samarbejdet og ikke indgå i nye fremtidige samarbejder.

3. GOVERNANCE OG RAPPORTERING
Det er bestyrelsens ansvar at påse, at direktionen udarbejder og vedligeholder politikken samt sikrer, at
politikken efterleves. Bestyrelsen modtager årligt politikken til godkendelse.
Vækstfonden rapporterer årligt om sit arbejde med samfundsansvar, herunder ansvarlig skat, i
Vækstfondens årsrapport, der godkendes af bestyrelsen.
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