Skattepolitik for Evida Holding A/S
1. Indledning
Denne skattepolitik (”Skattepolitikken”) beskriver de overordnede retningslinjer, forventninger og
principper for Evida Holding A/S’ (”Evida” eller ”Selskabet”) og Evida datterselskabers ageren i
skattemæssig henseende.
Skattepolitikken gennemgås og godkendes mindst én gang årligt af Evidas bestyrelse.
De bærende principper for Evidas skattepolitik er ansvarlighed, ordentlighed og åbenhed.
2. Ansvarlighed
Som statsejet aktieselskab er Evida og dets datterselskaber ansvarlige skatteydere. Det betyder, at Evida
indretter selskabernes aktiviteter, så de efterlever gældende skattelovgivnings ordlyd og bagvedliggende
intentioner og imødekommer best practice på området. Dette indebærer, at Evida betaler den skat, som
Evida er forpligtet til i henhold til den til enhver tid gældende skatte- og afgiftslovgivning.
Evidas skatteforhold vedrører selskabsskat, moms, lønsumsafgift, lønmodtagerskat og andre typer af
skatter og afgifter. Evida opkræver energiafgifter hos Evidas kunder, og niveauet for disse afgifter
fastsættes af staten.
3. Ordentlighed
Ledelsen skal varetage Evidas tarv, og samtidig balancere selskabets interesser i forhold til samfundets
interesser. Evida skal derfor agere forretningsmæssigt fornuftigt. Evida træffer beslutning om
skattemæssige formål ud fra sædvanlige forretningsmæssige hensyn, og i tæt og naturligt sammenhæng
med disse.
Over for skattemyndighederne ønsker Evida at indtage en åben, proaktiv og tillidsfuld relation. Evida skal
agere rettidig, præcist og med de nødvendige oplysninger i forhold til skattemyndighederne.
4. Åbenhed
Med en transparent skattepolitik skal Evidas skattemæssige dispositioner til enhver tid kunne forklares og
forsvares. Evida agerer med fuld åbenhed i forhold til skattemyndighederne. Evida ønsker generelt at være
åben om sine skatteforhold. Evida ønsker således at være en ansvarlig virksomhed, der baserer sin
forretning på en ansvarlig skattepraksis.
Evida tilsigter gennem rapportering størst mulig åbenhed om anvendte skattemæssige principper, om
Selskabets struktur og om pålignede og betalte skatter. Hvor der er uklarhed om indholdet af relevante
bestemmelser eller risiko for uenighed med skattemyndighederne, tages kontakt hertil på et tidligt stadie
Evida har etableret en whistleblowerordning, som giver medarbejdere mulighed for anonymt at påpege
ethvert forhold, der kan give anledning til nærmere undersøgelser, herunder skattemæssige dispositioner.

4. Anvendelse af ”armslængdeprincippet”
Evida anvender ved koncerninterne transaktioner armslængdeprincippet, hvilket indebærer, at priser og
vilkår for den kontrollerede transaktion sammenlignes med priser og vilkår for tilsvarende transaktioner,
der har fundet sted mellem uafhængige parter.
5. Godkendelse
Skattepolitikken er godkendt af bestyrelsen den 7. april 2021 og offentliggjort på Selskabets hjemmeside
(www.evida.dk), hvor den vil kunne tilgås, så længe den er gældende. Bestyrelsen har den 3. marts 2022
genbekræftet sin godkendelse af politikken.

