
 

 

Flügger group A/S - Skattepolitik 
Flügger group ønsker gennemsigtighed på skatteområdet. Nedenstående skal tilsigte 

at øge gennemsigtigheden i koncernen for både danske og udenlandske aktiviteter.  

Ansvarlighed 
Flügger vil betale den skat, som lovgiver forventer, og som Flügger er forpligtet til.  

Flügger ønsker gennemsigtighed og ansvarlighed på skatteområdet med henblik på at efterleve gældende 

skattelovgivning og imødekomme best practice på området. Flügger støtter de internationale initiativer, 

som har til hensigt at skabe den fornødne transparens, blandt andet med henblik på at understøtte de af 

FN opstillede verdensmål på området. 

Flügger ønsker at være transparent på skatteområdet, hvilket betyder, at Flüggers skattemæssige 

dispositioner til enhver tid skal kunne forklares og forsvares. 

Aktiv indsats mod hvidvask og skatteunddragelse 
Flüggers holdning til hvidvask og skatteunddragelse er klar: Flügger understøtter og medvirker ikke til 

aktiviteter, der efter Flüggers vidende indebærer hvidvask, skatteunddragelse eller forsøg herpå, ligesom 

Flügger ikke opretter eller administrerer selskaber i skattelylande som nærmere defineret på EUs liste over 

ikke samarbejdsvillige jurisdiktioner. 

Flüggers skatteforhold 
Flüggers egne skatteforhold vedrører selskabsskat, moms, lønmodtagerskat og andre typer af skatter og 

afgifter, som Flügger afregner i såvel Danmark som i udlandet. 

Flügger ønsker at være en ansvarlig skattebetaler og altid betale den skat, som virksomheden er forpligtet 

til. Flüggers skattebetalinger fordeles som udgangspunkt baseret på værdiskabelsen i koncernen, og 

fordeles mellem administration, produktion og salgsenheder i overensstemmelse med tilsvarende 

virksomheder (bench mark).  

Flüggers kunders skatteforhold 
Flüggers kunderelationer bygger på et gensidigt tillidsforhold, hvor Flügger har en forventning om, at 

kunder overholder gældende skattelovgivning. Samtidig har Flügger fokus på at sikre overvågning, reagere 

ved eventuelle afvigelser og foretage eventuelle indberetninger til myndighederne i henhold til gældende 

regler i skatte- og hvidvasklovgivningen. 

Governance 
Håndtering af skatteområdet i Flügger varetages af direktionen og afrapporteres årligt til bestyrelsen. 

Afrapporteringen på skatteområdet omfatter hele koncernen, og gælder for både egne skatteforhold og de 

produkter, som Flügger tilbyder kunderne. Flügger har interne processer, der bidrager til at sikre, at Flügger 

på skatteområdet overholder gældende lovgivning, løbende forholder sig til best practice og er konsistent 

med ovenstående afrapporteringer på skatteområdet.  

 


