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1 Gyldighed og vedligeholdelse
Gyldighed
Denne politik er gældende for alle juridiske enheder og forretningsområder i Tryg
Koncernen defineret som Tryg A/S og alle datterselskaber (herefter ”Tryg”) og er
gældende fra oktober 2017, hvor bestyrelserne i Tryg A/S og Tryg Forsikring A/S har
godkendt denne. Bestyrelsen i Tryg Livsforsikring A/S & Tryg Invest A/S tiltræder
efterfølgende politikken.
Vedligeholdelse
Politikken skal ajourføres og godkendes mindst én gang årligt eller oftere ved
væsentlige forandringer i de forudsætninger, der ligger til grund for politikken.
2 Baggrund
I anbefalingerne for God Selskabsledelse opdateret november 2014 anbefales det i
pkt. 1.1.2, at bestyrelsen, hvis selskabets forhold tilsiger det, overvejer at vedtage en
skattepolitik. Politikken bør mest hensigtsmæssigt forankres i revisionsudvalget.
På denne baggrund har bestyrelsens revisionsudvalg indstillet denne skattepolitik til
bestyrelsens godkendelse.
3 Formål
Formålet med politikken er at sikre, at virksomheden i sine skatteforhold agerer i
overensstemmelse med politikken
4 Overordnet skattepolitik
Det er Trygs politik at være en ansvarlig skatte- og afgiftsbetaler i de lande, hvori
Tryg driver virksomhed, hvad enten virksomheden foregår i selskaber, filialer eller
som grænseoverskridende virksomhed.
Skatter-og afgifter er en driftsomkostning for Tryg. Derfor tilrettelægger Tryg sine
aktiviteter således, at man optimerer den skatte- og afgiftsmæssige position inden for
rammerne af lovgivningen.
Tryg søger indflydelse på lovgivning og praksis gennem samarbejdet i de
brancheforeninger, som Tryg er medlem af. Tryg har også et løbende samarbejde
med SKAT i Danmark med henblik på at løse uklarheder i lovgivning eller praksis.
Tryg benytter sig i stort omfang af ekstern skattebistand fra anerkendte
skatterådgivere, når Trygs skatte- og afgiftmæssige positioner skal afklares.
I Danmark, Norge, Sverige & Finland anvendes de lokale skatteregler for
sambeskatninger til at optimere koncernens skattepositioner.
Endvidere anvendes muligheden for fællesregistrering for moms og afgifter i de
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enkelte lande i det omfang det giver en reduktion af den totale skattebetaling for
koncernen.
5 Ansvar
Skatteafdelingen i Tryg, der er en del af Accounting har det overordnede ansvar for at
sikre at politikken og forretningsgange efterleves.

Godkendt på bestyrelsesmødet den 10. oktober 2018
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