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Utkast
Skattepolicy
I denna skattepolicy beskrivs Catenas syn på koncernens hantering av skatt.
Introduktion
Catenas hållbarhetsarbete är en integrerad och viktig del av verksamheten. Genom att
utveckla hållbara logistiklösningar ska Catena utöva ett positivt inflytande på
affärspartners, samhället och miljön samtidigt som ett starkt varumärke inom hållbar
logistik skapar värde för bolagets intressenter. Det innebär bland annat att Catenas
verksamhet ska bedrivas på ett ansvarsfullt sätt gentemot samhället och våra intressenter.
Catena har en uppförandekod baserad på våra värderingar, - överträffa förväntningar, ta
ansvar över tid och vara engagerade - en vägledning som har utformats för att hjälpa alla
i Catena att integrera våra värderingar och för att visa hur vi förväntas uppträda
affärsetiskt. En viktig del av att bedriva ansvarsfullt företagande är bolagets syn på skatt.
Catena ska vara en pålitlig, långsiktig och ansvarstagande samhällsmedborgare som vid
alla tillfällen agerar utifrån gällande lagar och regler och som balanserar aktieägarintresset
med samhällsintresset.

Ansvar och styrning

Catenas styrelse fastställer bolagets övergripande skattepolicy. VD har det yttersta
ansvaret för att skattepolicyn följs och kan delegera ansvar för frågan till CFO.

Vår skattepolicy består i att:
•

Catena ska hantera skatt, i huvudsak inkomstskatt, fastighetsskatt och moms i
enlighet med gällande lagar och regler. Skatten ska kontrolleras, redovisas samt
betalas korrekt. Inom områden där regelverket är otydligt ska Catena agera
transparent och med försiktighet.

•

Catena arbetar med hållbara logistiklösningar och ska som ett starkt varumärke
skapa värde för aktieägare och övriga intressenter. Vinster genererade genom
aggressiv och avancerad skatteplanering kan skada Catenas varumärke och
relationer med våra intressenter och ska inte ligga till grund för vår hantering av
skattefrågor. Med aggressiv och avancerad skatteplanering avses transaktioner
utan affärsmässig grund som endast syftar till att minska skatten.

•

Optimering av skattemässiga avskrivningar på koncernens fastigheter, möjligheten
att paketera fastigheter inför försäljning samt fastighetsreglering vid interna
omflyttningar av fastigheter är exempel på affärsmässigt motiverad
skattehantering. Historiskt sett och i samband med företagsförvärv har
skattemässiga förluster uppkommit. Gällande regelverk ger möjlighet att kvitta
tidigare förluster mot framtida vinster.

•

Catena har en betydande andel egna projekt och i samband med dessa görs
betydande investeringar som är direkt avdragsgilla enligt rådande regelverk.
Ambitionen är alltid att följa dessa regelverk och öppet redovisa detta för berörda
myndigheter.

•

Catena använder sig av möjligheter till koncernbidrag och koncernutjämning av
räntenetto inom Sverige och sambeskattning i Danmark.
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•

Kontakt med Skatteverket och andra myndigheter ska präglas av öppenhet,
proaktivitet och transparens.

Rutin

Denna policy ska uppdateras vid behov och fastställas vid ordinarie styrelsemöte närmast
efter ändring. Catenas CFO är dokumentägare och ansvarar för uppdatering av policyn.
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