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1. Formål 
Skattepolitikken er udarbejdet i overensstemmelse med anbefalingerne fra Komitéen for God Selskabsledelse 
om gennemsigtighed i selskabsskatteforhold for aktionærer, investorer og andre interessenter for børsnoterede 
selskaber. 
 
Skattepolitikken er obligatorisk og gælder for alle enheder, direktion og medarbejdere med Gabriel-koncernen.   

2. Overordnede principper 
Som en global virksomhed søger Gabriel at have en velafbalanceret skatterisikoprofil og at blive beskattet inden 
for samme spænd som andre sammenlignelige virksomheder.  
 
Virksomheden deltager ikke i skatteunddragelsesaktiviteter og er forpligtet til at overholde lokal og international 
skattelovgivning, sikre nøjagtige og rettidige skattebetalinger, samtidig med at der fokuseres på forpligtelsen til 
at skabe værdi for aktionærerne ved at håndtere skat, og dermed sikre en konkurrencedygtig og effektiv 
skattesats og undgå dobbeltbeskatning. 
 
Alle interne transaktioner og gebyrer udføres på markedsvilkår i henhold til gældende transfer pricing principper 
ved prissætning af værdien af sådanne interne transaktioner på armslængdebasis i overensstemmelse med 
gældende retningslinjer for bedste praksis. På grund af de stigende komplekse internationale skatteregler 
arbejder Gabriel tæt sammen med eksterne skatterådgivere for at sikre overholdelse. 
 
Gabriel søger at have en åben og konstruktiv dialog med skattemyndighederne og at søge forhåndsgodkendelse i 
tilfælde af usikkerhed i forhold til skattelovgivningen.  

3. Roller, ansvar og rapportering 
Bestyrelsen godkender skattepolitikken på baggrund af revisionsudvalgets indstilling. Skattepolitikken 
gennemgås og godkendes årligt på baggrund af den forretnings-, organisations- og lovgivningsmæssige udvikling.  
 
Det overordnede ansvar for risikostyring af alle skattespørgsmål ligger hos Group Finance Manager, der 
rapporterer skatterisici til direktionen. Gennem koncernens finansafdeling vil overholdelsen af politikken blive 
overvåget, hvilket sikrer gennemførelsen af de overordnede principper i hele Gabriel-koncernen. Ansvaret for 
overholdelse af alle lokale skatter (f.eks. selskabsskat, løn, sociale omkostninger) i datterselskaberne uden for 
Danmark ligger hos den lokale ledelse. 
 
Den skattemæssige stilling indberettes regelmæssigt til revisionsudvalget. Eventuelle væsentlige risici eller brud 
på politikken indberettes straks til bestyrelsen.   
 
Således vedtaget af bestyrelsen for Gabriel Holding A/S d. 10. februar 2022 
 


