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1. Inledning
1.1 Bakgrund och syfte
Länsförsäkringar utgörs av 23 självständiga, kundägda länsförsäkringsbolag som tillsammans med 15 kundägda socken- och härads
bolag gemensamt äger Länsförsäkringar AB med dotterbolag (LFAB-
koncernen). Länsförsäkringar bedriver verksamhet inom områdena
bank, försäkring, pension och fastighetsförmedling.
Länsförsäkringar bedriver huvudsakligen verksamhet i Sverige
men genom Försäkringsaktiebolag Agria, bedrivs verksamhet i Norge,
Danmark, Finland, Frankrike, Storbritannien och Tyskland.
Länsförsäkringar spelar en viktig roll i samhället i egenskap av
finansiell institution. Frågor om ekonomisk, miljömässig och social
hållbarhet är och har alltid varit en naturlig del av verksamheten i
strävan mot att skapa ett långsiktigt och hållbart värde för kunderna
tillika ägarna, anställda, investerare och samhället i stort.
Syftet med LFAB-koncernens arbete med skattefrågor är att långsiktigt bidra till det övergripande hållbarhetsmålet genom att betala
rätt skatt och hantera skattefrågor ansvarsfullt och transparent.
LFAB-koncernen är en betydande skattebetalare. Den verksamhet
som bedrivs är också i stor utsträckning undantagen från mervärdes
skatt varför mervärdesskatten på inköpta varor och tjänster till stor
del blir en kostnad i verksamheten.
1.2 Omfattning
Denna policy omfattar LFAB-koncernen som innefattar: Länsförsäkringar AB, Länsförsäkringar Bank AB med dotterbolag, Försäkrings
aktiebolaget Agria med dotterbolag, Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag, LF Sak Fastighets AB, Länsförsäkringar Fondliv
Försäkringsaktiebolag samt Länsförsäkringar Liv Försäkrings
aktiebolag.
1.3 Kommunikation och införande
Styrelsen i respektive bolag i LFAB-koncernen ska ta del av och godkänna policyn som gällande för respektive bolag. CFO i respektive
bolag ansvarar för att informera om policyn samt tillse att den inför
livas i verksamheten.

2. Förhållningssätt och agerande i skattefrågor
Länsförsäkringar är ytterst kundägt. Kundnyttan utgör således det
övergripande målet med verksamheten varför en affärsmässig inställning till skatt är en generell utgångspunkt. LFAB-koncernens förhållningssätt och agerande i skattefrågor ska därtill genomsyras av
regelefterlevnad, ansvarfullhet och transparens.
LFAB-koncernen ska sträva efter att, utifrån lagstiftningens syfte,
följa gällande lagar och regelverk i de länder där LFAB-koncernen
bedriver verksamhet. Bolagen inom LFAB-koncernen ska betala rätt
skatt, i rätt tid och avlämna korrekt skatterapportering. Därtill ska
gränsöverskridande transaktioner hanteras i enlighet med OECD:s
Transfer Pricing Guidelines.
Aggressiv skatteplanering, genom förfaranden som strider mot
lagstiftarens syfte och som kan bedömas som skatteflykt där det
huvudsakliga skälet till transaktionen är att minska skatten, får inte
förekomma.
3. Styrningen och kontroll av skattefrågor
Utgångspunkten för styrningen och normgivningen inom LFAB-koncernen är gällande koncerninstruktion av vilken framgår att ekonomioch finansfunktionen för bolagen inom LFAB-koncernen, inkluderat
hanteringen av skattefrågor, hanteras av Länsförsäkringar AB. En
centraliserad skattefunktion inom Ekonomi & Finans på Länsförsäkringar AB hanterar skattefrågorna och arbetar aktivt med riskbedömning, ramverk och kontroller för att upprätthålla regelefterlevnad
inom skatteområdet. Bolagen inom LFAB-koncernen har ett ansvar
och skyldighet att efterleva de ramverk och principer som fastställs
inom Ekonomi & Finans.
4. Efterlevnad
Vd och berörd anställd i chefsbefattning ansvarar för att denna policy
följs och att det finns egenkontroller och rutiner i verksamheten som
säkerställer en god intern kontroll.
5. Ändringar
Denna policy ska behandlas och fastställas av styrelsen minst en gång
per år oavsett om ändringar föreslås eller inte. Chefen för Skatt & Regelverk ansvarar för att policyn uppdateras vid behov.
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