Skattepolitik
Hartmanns skattepolitik har til formål at sætte de overordnede rammer og retningslinjer for
Hartmanns anvendelse af gældende skatte- og afgiftsregler samt at skabe åbenhed og gennemsigtighed
herom.
Baggrund og politik
Hartmann-koncernen har operationelle selskaber i 18 lande. Selskaberne er underlagt både national
og international skatte- og afgiftslovgivning.
Det er Hartmanns mål at have så enkel og transparent en skattemæssig forretningsmodel og
koncernstruktur som muligt. Den skattemæssige forretningsmodel og praksis skal til enhver tid
afspejle og understøtte koncernens forretningsmæssige strategi.
Hartmann anerkender til fulde, at skattebetalinger og afgifter udgør et væsentligt samfundsbidrag i
de lande, hvor koncernen driver forretning. Derfor anerkender Hartmann også, at der er øget fokus
på skatteforhold fra interessenternes side. Kommunikationen omkring, hvordan Hartmann træffer
beslutninger i relation til skatter og afgifter udgør en væsentlig del af Hartmanns kommunikation med
investorer og øvrige interessenter.
Hartmanns skattepolitik
Hartmann tilrettelægger skattebetalingerne, så regler, praksis og den forventede hensigt med
lovgivningen efterleves inden for alle gældende skatte- og afgiftsområder.
Hartmann tilrettelægger ligeledes skattepolitikken, så koncernen – i overensstemmelse med
lovgivers intention – betaler skat, hvor værdien skabes og samtidig undgår dobbeltbeskatning samt
sikrer fair konkurrence.
Denne balanceafvejning skal medvirke til at sikre, at Hartmann betragtes som en ansvarlig betaler af
skatter og afgifter uden at Hartmanns konkurrenceevne forringes.
Skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning
Hartmann støtter eller medvirker ikke til aktiviteter eller dispositioner, der kan betragtes som
aggressiv skatteplanlægning. Alle skattemæssige dispositioner er funderet i forretningsmæssige
overvejelser uden henblik på at føre en aggressiv skatteplanlægning.
Endvidere deltager Hartmann ikke i nogen form for aktiviteter eller dispositioner, der til Hartmanns
viden, objektivt indebærer skatteunddragelse eller forsøg herpå.
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Skatteincitamenter
Hartmann benytter skatteincitamenter, hvor disse er tilgængelige, på områder hvor det har en
forretningsmæssig begrundelse. Når Hartmann anvender skatteincitamenter, er disse indført af de
respektive lande, stater mv. for at understøtte miljøforbedrende tiltag, jobskabelse og bidrage til at
skabe bedre infrastruktur og udvikling af de lokalområder, som koncernen er repræsenteret i.
Lovgivning og standarder
Hartmann tilstræber at overholde alle de til enhver tid gældende nationale og internationale skatteog afgiftsregler tillige med OECD-vejledninger vedrørende skat og transfer pricing, herunder også
dokumentationskrav.
Ansvarlighed og åbenhed
Hartmann er åben og transparent i forhold til skattemyndighederne og besvarer forespørgsler
rettidigt og åbent. Koncernen anvender de officielle kanaler og procedurer i al kommunikation med
skattemyndigheder, andre offentlige myndigheder og tredjeparter.
Eksterne rådgivere med den fornødne kompetence anvendes, hvor det er relevant. I tvivlstilfælde
indhentes bindende forhåndsbesked fra myndighederne, hvis det er muligt.
I tilfælde af uenighed omkring fortolkning af fakta eller lovgivningen, søger Hartmann at samarbejde
med de respektive myndigheder om identifikation af de anfægtede forhold og mulige løsninger på
uoverensstemmelser eller misforståelser.
Roller og ansvar
Det overordnede ansvar for Hartmanns skattepolitik ligger hos selskabets bestyrelse, som behandler
og godkender politikken årligt. Skattepolitikken gennemgås årligt af revisionsudvalget og er gældende
for alle kontrollerede selskaber i Hartmann-koncernen uanset hjemsted.
Ansvaret for implementering og efterlevelse af skattepolitikken ligger hos koncernfinansdirektøren,
som supporteres af koncernfinansfunktionen.
Det daglige ansvar for overholdelse af relevant lokal skatte- og afgiftslovgivning ligger hos den lokale
ledelse, som støttes af eksterne rådgivere.
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