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SPECIALPRIS 1: 
Skatter i årsrapporten

Virksomhedernes skatteforhold har fået et betydeligt fokus i 
de senere år, og udover de nu lovkrævede oplysninger, er det 
konstateret, at en lang række virksomheder har valgt frivilligt 
at lægge deres skattepolitikker frem i årsrapporten eller i sær-
skilte beskrivelser på hjemmesiden. 

Dette er et eksempel på, hvordan virksomhederne ønsker at 
give et bredere billede af deres forretning og samspillet med 
samfundet. De frivillige beskrivelser indgår i en række tilfælde 
som et element af de ikke-finansielle oplysninger i selve års-
rapporten, understøttet af forklaringer på hjemmesiden, 
mens andre lader det være et element af rapporteringen ved-
rørende samfundsansvar.

Dommerkomiteen har i bedømmelsen lagt vægt på informati-
onerne om den regnskabsmæssige behandling af skatter i års-
rapporten og indholdet af de lovkrævede noter. Der er ligele-
des lagt vægt på den frivillige beskrivelse om virksomhedens 
politikker og strategi for håndtering af skattebetalinger og an-
dre skattemæssige problemstillinger. Den anvendte praksis 
skal være i overensstemmelse med IFRS, og der forventes 
gode og informative noter med uddybende forklaringer på 
eventuelle særlige forhold og transaktioner. 

Der er tillige lagt vægt på præsentation og beskrivelse af even-
tuel usikkerhed. 

Dommerkomiteen har lagt særlig vægt på omtale af skattepo-
litikker, som kan være placeret i årsrapporten eller med en 
kortere beskrivelse i beretningen med uddybning på hjemme-
siden. Dommerkomiteen foretrækker dog på dette tidspunkt 
at have mindst en kortere beskrivelse direkte i årsrapporten. 

Dommerkomiteen vil gerne fremhæve visse virksomheder, 
som ikke er blevet nomineret, men som alligevel er gode ek-
sempler for andre i det fremadrettede arbejde.

Mærsk har en skattenote i regnskabet i overensstemmelse 
med IFRS med beskrivelse af praksis og korte kommentarer i 
ledelsesberetningen. I sin ”sustainability” rapport er der et 
flot og letlæseligt afsnit med beskrivelse af skattepolitik og 
-strategi, og hvor skattebehandlingen af de forskellige forret-

ningsområder er godt beskrevet. Der er bl.a. beskrevet hvor-
dan man vil betale skat, der hvor værdierne skabes, og at man 
vil handle internt til markedsværdier. Man forklarer, hvordan 
aktiviteter i lavskattelande håndteres. 

Beskrivelsen er et godt eksempel på, hvordan komplicerede 
temaer forklares på en let forståelig måde. Det kan anbefales, 
at der fra årsrapporten er link til denne rapport med beskri-
velse af skattepolitik og -strategi. 

Novo Nordisk har en kort omtale i ledelsesberetningen om 
årets skattepåvirkning herunder påvirkning af særlige for-
hold. Skattenoten i regnskabet har nogle gode specifikationer 
og skattepolitikken angives kort i noten. Det fremgår bl.a., at 
man i overensstemmelse med sine generelle principper beta-
ler skat i de lande, hvor datterselskaber opererer, man invol-
verer sig ikke i skattestrukturer med henblik på skatteunddra-
gelse samt at Novo Nordisk anvender forhåndsaftaler, hvis 
muligt. Skattepolitikken uddybes yderligere på hjemmesiden, 
hvortil der dog med fordel kunne være et link fra årsrappor-
ten. Selve noten er teknisk fin og med omtale af behandlingen 
af usikre skattepositioner.

Royal Unibrew har i ledelsesberetningen under samfundsan-
svar en side om deres skattepolitik. Ifølge denne betales skat i 
de lande, hvor aktiviteterne finder sted, og der anvendes ikke 
særlige skattestrukturer med henblik på skatteoptimering. 

Det er positivt at virksomheden også angiver det samlede bi-
drag af skatter og afgifter af deres aktiviteter.

De nominerede selskaber er:
Arla har i afsnittet i ledelsesberetningen ”værdier og overve-
jelser” et længere afsnit om skatteforhold, hvor politikkerne 
lægges frem på en god, enkel og letlæselig måde med præcise 
beskrivelser og formuleringer. Det fremgår, at Arla vil have en 
ansvarlig tilgang til beskatning, vil betale de skatter, som de er 
forpligtet til, og de vil ikke benytte skattely eller særlige skat-
testrukturer uden substans til at undgå skat. I afsnittet forkla-
res også Arlas skattestatus som andelsselskab på en lettilgæn-
gelig måde. 



Noten om skat indeholder kommentarer og praksis, tal og 
usikkerheder og skøn, og omtalen er passende i forhold til re-
levans og væsentlighed. 

Carlsberg har meget detaljerede og informative oplysninger i 
noten om skat med forklaring om særlige begrundelser for 
udskudt skat. Carlsberg har i en særlig rapport ”Economic 
Contribution Report” på hjemmesiden en uddybende omtale 
af deres samlede samfundsøkonomiske bidrag, herunder 
Carlsbergs samlede bidrag i form af skatter og afgifter. Rap-
porten er understøttet med anvendt praksis og revisorerklæ-
ring. I rapporten er der endvidere også en god omtale af poli-
tikkerne ifølge hvilke, Carlsberg vil betale, hvad de er forplig-
tet til og kun vil basere sin skatteplanlægning på substans og 
skatten bør betales, hvor værdier skabes. 

Årsrapporten kunne med fordel have et link til denne sær-
skilte rapport på hjemmesiden. Det er et interessant tiltag 
med en sådan værdi- og bidragsrapport

DONG har en meget detaljeret skattenote i selve regnskabet, 
som indeholder en god og uddybende beskrivelse af selska-
bets skattepolitik. Det fremgår, at man følger reglerne i de en-
kelte lande, ikke anvender strukturer uden substans eller 
strukturer, som er beregnet til skatteunddragelse. Det fremgår 
endvidere, at man vil overholde reglerne i overensstemmelse 
med hensigten for den relevante nationale eller internationale 
lovgivning. På hjemmesiden findes en uddybende beskrivelse 
af skattepolitikken, der giver et godt indblik i DONGs strategi 
og politik. 

Skattenoten i årsregnskabet er regnskabsteknisk også flot 
med god angivelse af praksis, detaljerede afstemninger og an-
givelse af betalte skatter og udskudt skat pr segment. Der er 
tillige angivelse af praksis for usikre skattepositioner. Selve 
skattenoten har et virkelig flot indhold med god regnskabs-
teknik understøttet af gode grafer, skattepolitik og med link til 
hjemmesiden med den beskrevne skattepolitik. Regnskabs-
læseren skal dog være opmærksom på, at DONG bruger egne 
regnskabsregler kaldet ”business performance” ved siden af 
IFRS reglerne. 

Dommerkomiteen finder udviklingen med beskrivelserne af 
skattepolitik som en positiv udvikling, der er foregået inden 
for en ultrakort periode. Det er en forståelig reaktion på of-
fentlighedens forventninger og de tilføjede kommentarer i an-
befalinger for god selskabsledelse, som fremhæver, at selska-
bet bør vedtage en skattepolitik, hvis selskabets forhold tilsi-
ger det.


