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1. Overordnet
Skattepolitikken udgør den overordnede ramme for, hvordan skat behandles i Mahia- og Dagrofa
koncernen - fremadrettet kun omtalt som Dagrofa koncernen. Skattepolitikken revideres som
udgangspunkt årligt og forelægges efter behandling i revisionsudvalget for Dagrofa's bestyrelse.
Ansvaret for udvikling og revisionen af skattepolitikken er delegeret til Koncernregnskab.

2. Formål
Dagrofas skattepolitik har til formål at skitsere de overordnede rammer og retningslinjer for Dagrofas
anvendelse af gældende skatte-, moms og afgiftsregler samt at skabe åbenhed og gennemsigtighed
herom.

3. Baggrund og politik
I Dagrofa bidrager vi til samfundet ved at drive vores forretning ud fra professionelle, ansvarlige og fair
principper. Vi ønsker at være transparente om vores skatteforhold og vil også opfordre andre til
transparens på området. Denne politik samler Dagrofa-koncernens (Dagrofa) principper og praksis på
skatte-, moms- og afgiftsområdet og gælder for Dagrofa som virksomhed og som arbejdsgiver.
Som en ansvarlig virksomhed og som led i at udvise samfundsansvar udøver vi i Dagrofa vores skatte-,
moms- og afgiftsdispositioner efter principperne om best practic og god skik på skatteområdet.
Det bærende princip for Dagrofas skattepolitik er ordentlighed. Det indebærer, at vi i Dagrofa betaler
den skat, som virksomheden er forpligtet til i henhold til den enhver tid gældende skatte-, moms og
afgiftslovgivning.
I Dagrofa anvender vi eksisterende nationale regelsæt samt tager afsæt i internationale regler,
retningslinjer og principper på skatteområdet. Derfor tilrettelægger vi I Dagrofa vores aktiviteter
således at vi planlægger den skatte-, moms- og afgiftsmæssige position inden for rammerne af
lovgivningen. Vi anvender ikke særlige skatteoptimeringsmodeller, der er designet med henblik på
skatteunddragelse.
Da vi i Dagrofa ud elukkend e har aktiviteter i Danmark, er alle Dagrofas selskaber und erlagt dansk
sambeskatning, ligesom alle selskaber i koncernen er momsregisteret.
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4. Rammer og retningslinjer
I Dagrofa har vi et mål om at have en ansvarlig og åben skattepraksis, hvor skattemæssige dispositioner
til enhver tid kan forklares og forsvares ud fra et retmæssigt hensyn overfor virksomhedens
interessenter og offentligheden i øvrigt.
Dagrofa fører derfor i den sammenhæng en åben dialog med skattemyndighederne. Særligt komplekse
områder og spørgsmål afklares ved anvendelse af fornøden ekstern ekspertise, i det omfang det
vurderes at være relevant.
I Dagrofa tilrettelægger vi skattebetalinger, således at regler og praksis efterleves inden for alle
områder af gældende skatte- moms og afgiftslovgivning.

5. Transaktioner n1ed ejere mv.
Dagrofa er ejet af KFI erhvervsdrivende Fond, Købmænd og Norges Gruppen ASA. Norges Gruppen ASA
er hjemmehørende i Norge, mens de øvrige ejere er hjemmehørende i Danmark.
Transaktioner med vores ejere sker på armslængde vilkår og på en måde, der ikke afviger fra
tilsvarende transaktioner med ikke nærtstående parter.
For sammenlignelige transaktioner mellem Dagrofa og de respektive ejere sker disse på lige vilkår.
For transaktioner mellem selskaber i sambeskatningskredsen, sker samhandlen på arms længde vilkår,
dvs. på samme vilkår som med eksterne parter.

6. Rapportering
Rapportering sker hvert år som en del af CSR rapporteringen i Dagrofa-koncernen.

7. Forventning til san1arbejdspartnere
Dagrofa medvirker ikke til skattespekulation eller skatteunddragelse og vi forventer det samme af alle
vores samarbejdspartnere.
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Vi forventer at vores samarbejdspartnere følger de til enhver tid gældende skatteregler, samt anden
relateret lovgivning, i de lande hvor de driver deres forretninger, og at de følger de internationale
principper for beskatning som OECD har udarbejdet.
I Dagrofa forventer vi at vores samarbejdspartnere udviser ansvarlig skattepraksis i alle de lande de
opererer i.

8. Rådgivning af kunder n1.m.
I Dagrofa råd giver vi ikke om købmænd enes skatteforhold. Derfor henviser vi de købmænd , der har
behov for at få rådgivning om deres skatteforhold, til SKAT og/eller egen skatterådgiver.
Dagrofa vil ikke medvirke til ulovlighed er og tager skarp afstand fra snyd og unddragelse, herunder
medvirken til hvidvaskning.

9. Uddybende beskrivelser
Udover nærværende politik, er håndteringen af skatten beskrevet i økonomihåndbogen samt et et
regnskabsmæssigt notat, hvorfor der henvises til denne for detail behandling.
Ligeledes er transaktioner med nærtstående parter og retningslinjer for disse transaktioner behandlet i
et regnskabsmæssigt notat.

10.

Ikrafttræden

Politikken træder i kraft ved revisionsudvalgets godkendelse
Således godkendt af revisiansudvalget i Dagrofa på revisiansudvalgsmødet den 24. september 2020 ag
godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet d. 29. oktober 2020.
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