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18. august 2015 

TBJ/IAL 

 

  

Til Bestyrelsen 

 

 

Skattepolitik  
 
Energinet.dk er ejet af den danske stat og er underlagt lov om Energinet.dk som 

en selvstændig offentlig virksomhed.  

 

Energinet.dk’s aktiviteter foregår hovedsageligt i Danmark, og Energinet.dk har 

som udgangspunkt ikke grænseoverskridende aktiviteter. 

 

Energinet.dk har kabelforbindelser til nabolandene, som drives og ejes i samar-

bejde med transmissionsselskaber i de pågældende lande.  

 

Derudover indgår Energinet.dk i samarbejdsrelationer med udenlandske trans-

missionsselskaber. Disse samarbejdsrelationer er i en række tilfælde organiseret 

som selvstændige selskaber, hvor Energinet.dk ejer andele på mellem 7,1 pct. 

og 50 pct., mens resten er ejet af udenlandske transmissionsselskaber eller an-

dre med tilknytning til branchen. 

 

Med baggrund i Energinet.dk’s samfundsmæssige betydning og økonomiske 

størrelse har bestyrelsen besluttet en skattepolitik omfattende følgende forhold, 

som er vurderet særligt væsentlige i forhold til virksomhedens håndtering af 

skat, moms og afgifter: 

 

• Compliance 

• Gennemsigtighed og internt kontrolmiljø 

• Samarbejde 

• Risikoappetit 

 

1. Compliance 
Energinet.dk overholder gældende lovgivning, herunder den skatte- og afgifts-

mæssige lovgivning, der gælder for selskaber. 

 

Energinet.dk er omfattet af nationale sambeskatningsregler og er derfor sambe-

skattet med de 100 pct. ejede datterselskaber, som indgår i koncernen. 
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Energinet.dk’s skatte- og afgiftsopgørelser indberettes korrekt til skattemyndig-

hederne i overensstemmelse med loven og indbetales til tiden.  

 

Indkomstopgørelser og selvangivelser gennemgås af Energinet.dk’s revisorer. 

 

Energinet.dk deltager ikke i nogen form for skatteunddragelse. 

 

Gennem Energinet.dk’s whistleblower-ordning har medarbejdere og øvrige inte-

ressenter mulighed for at rejse spørgsmål vedr. uregelmæssigheder eller over-

trædelser af regler. 

 

2. Gennemsigtighed og internt kontrolmiljø 
Energinet.dk tilstræber gennemsigtighed i tilgangen til skat.  

 

• Der kommunikeres om skattepolitikken.  

• De samlede skattebetalinger kommunikeres gennem årsrapporten gen-

nem noter m.v.   

• Væsentlige skøn, ændringer og igangværende skattesager kommunike-

res gennem ledelsesberetningen i halvårsrapporten og årsrapporten. 

 

Den overordnede skattepolitik eksekveres gennem en skattestrategi, som er 

forankret i virksomhedens interne revisionsudvalg. Gennem denne sikres, at 

medarbejdere involveret i virksomhedens skattedispositioner efterlever de over-

ordnede principper i politikken. Samtidig vurderes det interne kontrolmiljø og de 

grundlæggende principper for tilgangen til skattedispositioner.  

 

På revisionsudvalgsmøder rapporteres om væsentlige skattemæssige forhold, 

således at tilgangen til væsentlige skattemæssige forhold vurderes og videre-

rapporteres i virksomhedens årsrapport og øvrige rapporteringer. 

 

3. Samarbejde med skattemyndigheder 
Energinet.dk er i løbende dialog med skattemyndighederne i form af et formali-

seret udvidet samarbejde. Et udvidet samarbejde er et særligt tilbud fra SKAT til 

store virksomheder, og tanken bag konceptet er i korte træk et tillidsbaseret 

samarbejde mellem SKAT og virksomheden. 

 

Energinet.dk har en åben og proaktiv dialog med skattemyndighederne om væ-

sentlige skattemæssige problemstillinger.  

 

Ved sager/problemstillinger, hvor der er fortolkningsmæssig tvivl om den skat-

temæssige behandling, og hvor en administrativ afklaring med skattemyndighe-

derne ikke er mulig, søges dette afklaret med bindende svar ved skattemyndig-

hederne. 
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4. Risikoappetit 
Energinet.dk’s risikoappetit på skatteområdet bygger på tre grundlæggende 

principper: 

 

1. Valg og beslutninger, herunder at økonomiske konsekvenser skal kunne 

forklares og tåle eksponering i medierne.  

2. Omkostningen til skatter m.v. skal følge Energinet.dk’s øvrige principper 

for forvaltning af midler. Optimering sker efter de forvaltningsmæssige 

principper, som er gældende for øvrige forretningsmæssige transaktio-

ner. Det vil sige, at skatteoptimering i lighed med øvrige områder skal 

ske efter principperne om god offentlig forvaltning. 

3. Skat indgår som en parameter i alle væsentlige økonomiske beslutninger 

og optimeres, hvor det er muligt. I optimeringen ønsker Energinet.dk ik-

ke at fortolke reglerne helt ud til kanten eller at udnytte eventuelle grå-

zoner. 

 

5. Opfølgning 
Energinet.dk’s skattepolitik vil løbende blive revurderet og forelagt revisionsud-

valget og bestyrelsen til godkendelse, hvis der findes anledning til at ændre 

politikken. 


