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Vision og holdning 
 

 

Spar Nord er en ansvarlig skattebetaler og medvirker ikke til skatteunddragelse eller 

forsøg herpå. Det er således et grundlæggende element i vores arbejde for at være en 

ordentlig bank.  

 

I forlængelse af Komiteen for god selskabsledelses anbefaling 1.4.2 har Spar Nords 

bestyrelse godkendt skattepolitikken ligesom den er tilgængelig på Spar Nords 

hjemmeside. 

Formål og målsætninger 
 

 

Skattepolitikken for Spar Nord Bank A/S (”Spar Nord”) er udfærdiget med udgangspunkt 

i bankens vision, værdier og strategi og gælder for Spar Nord og kontrollerede enheder.  

 

Det overordnede formål med skattepolitikken er at give retningsanvisninger, skabe 

gennemsigtighed og fastholde ansvarlighed på skatte- og afgiftsområdet. 

 

Det er Spar Nords målsætning at være en konkurrencedygtig virksomhed og samtidig 

være en ansvarlig skattebetaler. Dette indebærer, at Spar Nord vil overholde 

gældende skattelovgivning og holde sig ajour med best practice på skatte- og 

afgiftsområdet. 

 

Spar Nord ønsker at føre en gennemsigtig skattepolitik, hvilket betyder, at bankens 

skattemæssige dispositioner til enhver tid skal kunne forklares og forsvares over for 

bankens interessenter. Skatte- og afgiftsbetalinger udgør en væsentlig omkostning for 

banken, hvorfor skatte- og afgiftsbetalinger forsøges reduceret inden for rammerne af 

gældende lovgivning og praksis. 

Spar Nord  

Skattepolitik 
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Spar Nords skattepolitik har fokus på bankens selskabsskat, moms, lønsumsafgift, 

energiafgifter, lønmodtagerskatter samt andre typer afgifter og sociale bidrag. 

Herudover har politikken fokus på bankens kunders skatteforhold og Spar Nords 

rådgivning herom. 

 

Spar Nord anerkender FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Spar Nord tiltrådte i 

2020 FN’s Global Compact (UNGC) og FN’s principper for ansvarlige investeringer  

(UN PRI) og i 2021 også FN’s principper for ansvarlig bankdrift (UN PRB). Skatteindtægter 

udgør en væsentlig del af et velfungerende samfund og er en grundlæggende 

finansieringskilde til opnåelse af FN’s verdensmål.  

 

Spar Nord anerkender betydningen af skatteindtægter som et middel til at opfylde FN’s 

verdensmål samt behovet for en ansvarlig skatteadfærd.  

 

Spar Nord ønsker at støtte og bidrage til denne udvikling som en del af vores ansvarlige 

investeringsstrategi som nærmere beskrevet i ”Spar Nords politik for Ansvarlige 

Investeringer” og som ansvarlig skattebetaler jf. nærværende skattepolitik. 

 

Spar Nords skatteforhold 
 

 

Udgangspunktet for Spar Nords skattepolitik og arbejde med egne skatteforhold er, at 

banken betaler de skatter og afgifter, som der i henhold til gældende lovgivning er 

pålagt bankens aktiviteter og overskud.  

 

Skattepåvirkningen fra samtlige forretningsområder og juridiske enheder samles på 

koncernniveau. Koncernen er sambeskattet og er fællesregistreret i moms- og 

lønsumsafgiftssammenhæng, hvor det er relevant. På den måde minimeres 

momsmæssige problemstillinger mellem de enkelte enheder. 

 

Spar Nord anvender i fornødent omfang rådgivere på skatte- og afgiftsområdet, som 

hjælper banken med at imødegå både risikoen for ikke at leve op til skatte- og 

afgiftslovgivningen og risikoen for at betale for meget i skatter og afgifter. Det vurderes 

løbende, hvorvidt ressourceforbruget til rådgivere antages at ville stå mål med risikoen 

for ikke at leve op til skatte- og afgiftslovgivning og/eller at banken kommer til at betale 

for meget i skatter og afgifter. 

 

Banken søger gennem en åben dialog og kommunikation med Skattemyndighederne 
at undgå utilsigtede skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser for banken. I særlige 

tvivlstilfælde søger banken at opnå bindende afgørelser og forhåndsgodkendelser, så 

risikoen og usikkerheden på fremtidige skattebetalinger reduceres. 

 

Kundernes skatteforhold 
 

 

I overensstemmelse med bl.a. reglerne om god skik for finansielle virksomheder yder 

Spar Nord generel rådgivning om skatteforhold i relation til de produkter og 

serviceydelser, som banken udbyder. I forbindelse hermed gør bankens medarbejdere 
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kunderne opmærksomme på skattemæssige konsekvenser af deres dispositioner 

eksempelvis på områder som opsparing og investering. 

 

Når der oprettes kundeforhold for selskaber og personer gennemgås omfattende kend-

din-kunde procedure, ligesom der sker en grundig intern kontrol af kunde- og 

ejerforhold, hvor det bl.a. sikres at den nødvendige information og dokumentation er til 

stede.  

 

Spar Nord rådgiver som udgangspunkt ikke aktivt om specifikke skatteforhold, men 

anbefaler kunderne at søge rådgivning hos egen skatterådgiver eller hos 

myndighederne. Banken yder generel rådgivning om økonomiske forhold, hvor 

skatteforhold spiller en væsentlig rolle,  fx generationsskifte og virksomhedsordning, men 

denne rådgivning er uden konkrete anbefalinger. 

 

Spar Nord tilskynder ikke til, understøtter ikke og medvirker ikke til aktiviteter, der efter 

bankens vidende indebærer skatteunddragelse eller forsøg herpå, ligesom Spar Nord 

ikke opretter eller administrerer selskaber i skattelylande 

 

Spar Nord er således fokuseret på at overholde den danske skattelovgivning og 

retningslinjer på området. I forhold til kunderne betyder dette bl.a., at banken løbende 

foretager de relevante indberetninger til Skattestyrelsen, og at banken følger 

hvidvasklovens krav om indberetning ved mistanke om skatteunddragelse. 

 

Opdatering 
 

 

Spar Nords skattepolitik gennemgås og opdateres løbende efter behov, dog mindst en 

gang årligt. Hvis en gennemgang resulterer i en opdatering af politikken, sikres det, at 

alle relevante medarbejdere orienteres om opdateringen, samt hvad den drejer sig om. 

 

Efterlevelse, kontrol og rapportering 
 

 

Direktionen er ansvarlig for, at politikken er implementeret og efterleves.  

 

Med henblik på at sikre politikkens effektive implementering og efterlevelse skal 

direktionen sørge for, at der fastlægges klare, tydelige og veldokumenterede 

procedurer, som sikrer, at politikken er kendt og efterleves af medarbejderne. På samme 

måde sikrer direktionen, at medarbejderne bliver bekendt med eventuelle opdateringer 

af politikken. Direktionen rapporterer i samarbejde Økonomiafdelingen løbende til bl.a. 

bestyrelsen, intern og ekstern revision samt de relevante myndigheder om bankens 

skatte- og afgiftsmæssige forhold. 

 

 

 

Senest opdateret juni 2022. 


