SKATTEPOLICY EKSPORTFINANS ASA
Vedtatt 6. mai 2020
1. Formål
Formålet med denne retningslinjen er å beskrive hovedprinsippene for Eksportfinans ASA sin
skatteadferd. Retningslinjen vedtas av styret og skal sikre at Eksportfinans har en aktsom og ansvarlig
tilnærming til skatt i sin virksomhet.
2. Eksportfinans virksomhet
Eksportfinans ASA er et norsk kredittforetak underlagt norsk lov og tilsyn fra Finanstilsynet i Norge.
Selskapet forvalter aktivt en portefølje av utlån til norsk eksportindustri, utenlandske kjøpere av norske
kapitalvarer samt den norske kommunale sektor. Fra 2012 har selskapet ikke innvilget nye utlån.
Selskapet forvalter også aktivt en portefølje av investeringer. Eksportfinans’ virksomhet er finansiert ved
gjeld utstedt I de internasjonale kapitalmarkeder, samt egenkapital. Eksportfinans er organisert som et
enkeltstående selskap med beskatning til Norge.
3. Eierskap og ansvar
Retningslinjen vedtas av styret.
Administrerende direktør har det overordnede ansvar for skattespørsmål. Selskapet selv står for daglig
bokføring og regnskapsførsel, og ansvaret for dette ligger hos CFO.
4. Eksportfinans’ syn på skatt
Eksportfinans skal opprettholde god etterlevelse og praksis hva gjelder regnskapsføring, betaling og
rapportering av skatt i alle jurisdiksjoner hvor skattbar inntekt oppebæres.
Skatt skal sees på som en naturlig del av foretakets virksomhet.
Dette praktiseres gjennom å;
•

følge gjeldende skattelovgivning i alle relevante jurisdiksjoner

•

følge anerkjent praksis

•

medvirke til en åpen og transparent dialog med skatteetaten og andre myndigheter. Dette
gjelder spesielt i tilfeller hvor foretaket har gjort egne vurderinger om hvordan lovverket og
praksis skal tolkes

•

i tilfeller hvor det er tvil om hvordan lovverket skal tolkes, skal foretaket rådføre seg med
eksperter, herunder revisor, for å forsikre seg om at Eksportfinans holder seg godt innenfor
lovlige rammer

•

ikke benytte skattemessige gråsoner, eller aggressiv skatteplanlegging som bygger på kunstige
og offensive skattestrukturer, med formål å unngå beskatning.

5. Risikoprofil i skattespørsmål
Eksportfinans har en konservativ innstilling til skatt og lav risikoprofil innenfor skatteområdet, men
samtidig skal virksomheten drives på en forretningsmessig effektiv måte. Dette innebærer:
•

å utnytte etablerte avskrivningsmuligheter og andre skattemessige disposisjoner innenfor
skattelovens til enhver tid gjeldende bestemmelser
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•

å ta hensyn til skatt ved investeringer, transaksjoner og andre forretningsmessige transaksjoner

6. Kommunikasjon og åpenhet
Administrerende direktør/CFO har ansvar for kommunikasjon med skattemyndighetene og andre
offentlige myndigheter vedrørende skattespørsmål. Eksportfinans skal opptre åpent med hensyn til
skatt, og Eksportfinans sitt årsregnskap og skattepolicy skal være tilgjengelig på selskapets nettside.
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