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Skattepolitik  

 

 

Indledning 
I Ringkjøbing Landbobank A/S (i det følgende benævnt ”Ringkjøbing Landbobank” eller 

”banken”) vil vi gerne bidrage til Danmark som et velfærdssamfund, hvilket betaling af di-

verse skatter og afgifter i høj grad bidrager til. 

 

Endvidere løser banken en stor samfundsopgave i relation til indberetning af skatteoplysnin-

ger vedrørende bankens kunder og medarbejdere. 

 

Banken ønsker at have en transparent skattepolitik. Bankens skattemæssige dispositioner 

skal således kunne forklares og forsvares i forhold til vores interessenter, hvilket også omfat-

ter de dispositioner, som banken medvirker til i forbindelse med samarbejdet med vores kun-

der. 

 

Folketinget fastlægger den i Danmark gældende skattelovgivning og anvender denne til at be-

grænse eller fremme borgeres og virksomheders adfærd. Banken ønsker at agere inden for de 

regler og rammer samt skatteincitamenter, som er udstukket af Folketinget og skattemyndig-

hederne.  

 

Banken har ikke enheder (i form af datterselskaber og/eller filialer) i andre lande/skattemæs-

sige jurisdiktioner, herunder skattelylande, hvorfor banken kun betaler selskabsskat i Dan-

mark. Der sker derfor ikke landeopdeling af bankens skattebetalinger. 

 

 

Samarbejde med skattemyndighederne  
Ringkjøbing Landbobank har løbende et samarbejde med skattemyndighederne om forskel-

lige skatteforhold, herunder skatteindberetninger, ligesom banken løbende bliver underkastet 

forskellige skatteundersøgelser. 

 

Banken ønsker i alle tilfælde at have et godt og professionelt samarbejde med både skatte-

myndighederne i Danmark og i de andre skattemæssige jurisdiktioner, som banken via sine 

forretningsområder også har relationer til. 

 

 

Bankens skattebetaling 
Ringkjøbing Landbobank ønsker at betale de skatter og afgifter til de danske myndigheder, 

som Folketinget og andre har vedtaget at pålægge bankens aktiviteter og indkomst. 

 

Banken vil efter behov og i fornødent omfang indhente bistand fra eksterne rådgivere til sik-

ring af korrekt skattebetaling m.v., f.eks. i form af gennemgang af bankens indkomstopgø-

relse og i form af vurderinger af skattemæssige forhold. 
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Bankens skatteindberetninger 
Gældende skatteregler - både danske og reglerne i andre skattemæssige jurisdiktioner - pålæg-

ger banken at indberette en lang række oplysninger til skattemyndighederne om både kunders 

og medarbejderes økonomiske forhold.  

 

Ringkjøbing Landbobank ønsker også i denne sammenhæng at optræde ansvarligt og profes-

sionelt samt levere sådanne oplysninger både korrekt og rettidigt. 

 

 

Bankens rådgivning af og informationer til kunderne 
Reglerne om god skik for finansielle virksomheder tilsiger, at pengeinstitutter skal yde kun-

derne rådgivning om de skattemæssige forhold, som er relevante for de produkter og 

serviceydelser banken udbyder.  

 

Rådgivning, som er af generel og vejledende karakter, omfatter bl.a. oplysninger om, hvordan 

produkterne beskattes i Danmark. 

 

Banken ønsker på ingen måde at medvirke til, at kunder unddrager sig skattebetaling. Banken 

ønsker heller ikke at rådgive om eller medvirke til foranstaltninger, hvis eneste formål er at 

undgå skattebetaling. 

 

Endelig er det i forbindelse med bankens rådgivning en forudsætning, at samtlige relevante 

informationer kan fremlægges og vurderes, herunder også af skattemyndighederne. 

 

Bankens bestyrelse har desuden vedtaget interne retningslinjer om bankens skatterådgivning. 

Retningslinjerne implementerer de 6 anbefalinger om grænseoverskridende skatterådgivning, 

der blev offentliggjort af Skatteministeriet den 6. november 2014. Bankens bestyrelse har be-

sluttet, at anbefalingerne ikke kun skal gælde for grænseoverskridende skatteforhold, men for 

al skatterådgivning. 

 

 

Anti-hvidvask og skatteunddragelse 
Ved oprettelse af nye kundeforhold skal der foretages en omfattende kend-dinkunde-proce-

dure. En sådan procedure indebærer indhentning af dokumentation for kunde- og ejerforhold, 

hvor alle aspekter om en kundes forhold, som er relevante for forholdet mellem kunden og 

Ringkjøbing Landbobank, afdækkes. 

 

Dette gælder også i relation til formålet med optagelse af lån og kreditter eller anvendelse af 

bankens øvrige produkter. 

 

Der gennemføres desuden løbende overvågning af transaktioner m.v. 
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Offentliggørelse  
Nærværende politik offentliggøres på bankens hjemmeside; www.landbobanken.dk, således 

aktionærer, kunder, leverandører, myndigheder og andre grupper af interessenter kan se, hvad 

de kan forvente af Ringkjøbing Landbobank på skatteområdet.  

 

 

Ansvaret for skattepolitikken 
Ansvaret for skattepolitikken ligger hos bankens bestyrelse, som i skattepolitikken fastsætter 

rammerne for Ringkjøbing Landbobanks ageren på skatteområdet, både i relation til bankens 

egne forhold og i relation til kunders forhold. 

 

 

Opdatering 
Nærværende politik skal opdateres efter behov - dog mindst én gang årligt, og enhver ændring 

skal godkendes af bankens bestyrelse.  

 

Bankens direktion har ansvaret for, at der sker gennemgang og vurdering af behovet for en 

opdatering. 

 

 

Vedtaget af bankens bestyrelse den 26. oktober 2022. 

http://www.landbobanken.dk/

