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MT Højgaard Holding Koncernen - Skattepolitik 
 

Skattepolitik for MT Højgaard Holding koncernen 

MT Højgaard Holding koncernen er blandt Danmarks største entreprenørselskaber, og spiller en 

væsentlig rolle i det danske samfund, hvorfor vi anerkender vores forpligtelse til at betale lovplig-

tige skatter og afgifter, overfor det danske samfund samt de øvrige lande vi agerer i. 

Denne politik samler MT Højgaard Holding koncernens principper og praksis på skatte- og afgifts-

området og gælder for hele MT Højgaard Holding koncernen. En oversigt over alle enheder i kon-

cernen kan findes i årsrapporten for MT Højgaard Holding A/S.  

MT Højgaard Holding A/S´ direktion har ansvaret for skattepolitikken, og MT Højgaard Holding 

A/S` bestyrelse godkender den. Koncernens skatteforhold overvåges i øvrigt af koncernfinansdi-

rektøren sammen med koncernøkonomiafdelingen samt økonomiafdelingerne i de enkelte selska-

ber i koncernen.   

Formål 

Formålet med skattepolitikken er at sætte retning og kommunikere, hvordan vi efterstræber, at 

koncernens skatteforhold overholder lovgivning samt tjener som ramme for skatteområdet i kon-

cernens forretningsmæssige strategi.  

Skattepolitikken er et fundament, der skal medvirke til at sikre et fælles og ensartet grundlag og 

skattecompliance i koncernen. 

Risikostyring 

Risikostyring vedrørende skat udøves af bestyrelsen, ledelsen og relevante medarbejdere i selska-

berne. 

Risikostyring vedrørende skat omfatter bl.a. risikovurderinger, inden der foretages skatteplanlæg-

ning i forbindelse med større transaktioner, og MT Højgaard Holding koncernen trækker på eks-

terne rådgivere i tilfælde, hvor den relevante ekspertise ikke findes internt i organisationen.  

Eksterne rådgivere benyttes også i forbindelse med væsentlige transaktioner og beslutninger, hvor 

skatteovervejelser spiller en central rolle, eller hvor der er betydelig usikkerhed om fortolkningen af 

eksisterende love og bestemmelser. 

Ansvarlighed 

MT Højgaard Holding koncernen har fokus på at være transparent og troværdig og sikre, at kon-

cernens aktiviteter foregår i overensstemmelse med gældende skattelovgivning i de lande koncer-

nen opererer i.  
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Skattecompliance  

Vi har aktiviteter i flere lande men væsentligst i Danmark. Vi har fokus på, at alle transaktioner i 

koncernen lever op til armslængdeprincippet, med fokus på at skat betales, hvor vi skaber værdi, 

med udgangspunkt i gældende lokal skattelov samt vores faktiske økonomiske og kommercielle 

aktiviteter. Koncernens struktur og beslutninger træffes med udgangspunkt i forretningsmæssige 

og økonomiske aktiviteter.  

Opfyldelse af skatteregler er ofte komplekst, fordi lovgivning og praksis er mere eller mindre under 

konstant ændring både nationalt og internationalt. MT Højgaard Holding koncernen fokuserer til 

stadighed på god skatteadfærd, og forsøger altid at operere inden for lovens rammer og den for-

ventede hensigt med loven.  Vi bruger ikke skattely, og har ikke aktiviteter i lande, der anses som 

værende skattelylande efter EU`s sortliste over ikke-samarbejdsvillige lande.  

Skatteincitamenter 

Hvor vi gør brug af skatteincitamenter, som myndighederne tilbyder for at stimulere en specifik ad-

færd, forsøger vi at sikre, at de er transparente og i overensstemmelse med love og bestemmelser 

og gennemføres efter hensigten i lovgivningen. 

Forholdet til myndighederne 

Vi værdsætter et godt samarbejde med skattemyndighederne, hvorfor vi efterstræber at opnå og 

bevare et konstruktivt samarbejde med myndighederne indenfor alle skatteområder og indgå i kon-

struktiv dialog med myndighederne i de lande, vi opererer i. 

Der kan være usikkerhed om skattereglerne og det kan medføre diskussioner med de lokale skat-

temyndigheder. I disse tilfælde bestræber vi os på at samarbejde med skattemyndighederne og få 

løst uoverensstemmelserne gennem dialog.  

Implementering af politikken 

Skattepolitikken blev vedtaget på MT Højgaard Holding A/S` bestyrelsesmøde 21. februar 2022. 

MT Højgaard Holding koncernen arbejder løbende på at skabe transparens og sikre ansvarlighed i 

koncernen på skatteområdet.  

 
 

Confidential, Grimstrup, Lasse, 20-12-2022 10:26:30


	Skattepolitik for MT Højgaard Holding koncernen
	Formål
	Risikostyring
	Ansvarlighed
	Skattecompliance
	Skatteincitamenter
	Forholdet til myndighederne
	Implementering af politikken



