Skattepolitik i AGF A/S
Som en af Danmarks ældste og mest profilerede fodboldklubber indtager AGF A/S en
markant rolle i det danske samfund, og AGF A/S anerkender sin forpligtelse over for det
danske samfund med hensyn til at betale lovpligtige skatter og afgifter.
AGF A/S’ skattepolitik beskriver de overordnede principper for selskabets ageren i
skattemæssig henseende.
Skattepolitikken offentliggøres på selskabets hjemmeside, så kunder, leverandører,
aktionærer, myndigheder og andre grupper af interessenter kan se, hvad de kan forvente af
AGF A/S på skatteområdet.
Skattepolitikken gennemgås løbende og min. én gang om året af bestyrelsen, eller hvem
bestyrelsen måtte overdrage denne opgave til.
Skattepolitik i AGF A/S
De bærende principper for AGF A/S’ skattepolitik er ansvarlighed og åbenhed.
AGF A/S har et mål om at føre en ansvarlig og åben skattepraksis, hvor skattemæssige
dispositioner til enhver tid kan forklares og forsvares ud fra lovmæssige hensyn overfor
virksomhedens interessenter og offentligheden i øvrigt. AGF A/S ønsker at være en
ansvarlig skattebetaler og altid betale den skat, som virksomheden er forpligtet til.
AGF A/S fører i den sammenhæng en åben dialog med skattemyndighederne. Særligt
komplekse problemstillinger håndteres ved inddragelse af fornøden ekspertise, hvor dette
vurderes relevant. I tvivlstilfælde beder AGF A/S om et bindende forhåndstilsagn fra
myndighederne, således at risikoen for utilsigtede fejl begrænses.
AGF A/S’ kunderelationer bygger på et gensidigt tillidsforhold, hvor AGF A/S har en
forventning om, at samarbejdspartnere overholder gældende skattelovgivning. For AGF A/S
er det afgørende, at de betaler den skat, som de er forpligtede til. Med samarbejdspartnere
menes de virksomheder, leverandører mv., som AGF A/S har en forretningsmæssig relation
til.
AGF A/S har nultolerance over for skattesnyd. Selskabet tager afstand fra enhver form for
skatteunddragelse og hvidvask. Herved menes, at AGF A/S ikke støtter eller medvirker til
dispositioner, der, efter selskabets kendskab, objektivt indebærer skatteunddragelse,
hvidvask eller forsøg herpå. AGF A/S ønsker – i videst mulig udstrækning – at bidrage aktivt
til at modvirke skatteunddragelse og hvidvask.
AGF A/S tager desuden afstand fra enhver form for aggressiv skatteplanlægning.
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