
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skattepolicy  
 

Vedtatt av styret i Siva SF 22.04.2021 



 

1 Formål 
Formålet med denne policyen er å beskrive hovedprinsippene for Siva sin skatteadferd. Policyen vedtas av 
styret og skal sikre at Siva har en aktsom og ansvarlig tilnærming til skatt i sin virksomhet. Skattepolicyen 
gjelder for Siva SF inkludert datterselskap. 

2 Eierskap og ansvar 
Administrerende direktør er eier av policyen og øverste ansvarlig for å sikre at policyen etterleves. 

3 Sivas syn på skatt 
Siva legger til grunn at korrekt skatt skal betales til rett tid i det land der verdiene skapes og i samsvar med 
lokal skattelovgivning. Siva skal opprettholde god etterlevelse og praksis hva gjelder regnskapsføring, 
betaling og rapportering av skatt. Siva skal til enhver tid se til å være optimalt skattemessig strukturert, 
men skal avstå fra selv å forestå aggressiv skatteplanlegging eller skattestrukturering. 

4 Risikoprofil 
Siva har kun virksomhet tilknyttet til konsernets eiendeler i Norge, og dermed lav risiko for 
skatteproblematikk knyttet til transaksjoner i andre land. 

Siva-konsernet har en konservativ innstilling til skatt og lav risikoprofil innenfor skatteområdet, men 
samtidig skal virksomheten drives på en forretningsmessig effektiv måte. Dette innebærer: 

• å utnytte rett til konsernbidrag 
• å utnytte etablerte avskrivningsmuligheter og andre skattemessige disposisjoner innenfor 

skattelovens til enhver tid gjeldende bestemmelser 
• å ta hensyn til skatt ved investeringer, transaksjoner og andre forretningsmessige transaksjoner 

5 Relasjon til skattemyndigheter 
Siva skal opptre transparent og rettmessig i relasjoner med skattemyndighetene. Siva skal besvare 
henvendelser fra skattemyndigheter profesjonelt og innen rimelig tid. Dersom Siva oppdager feil i 
oversendte opplysninger skal disse rettes og vedkommende myndighet varsles så snart som mulig. 

6 Kommunikasjon og åpenhet 
Administrerende direktør har ansvar for kommunikasjon med skattemyndighetene og andre offentlige 
myndigheter vedrørende skattespørsmål. Siva skal opptre åpent med hensyn til skatt og Siva sitt 
årsregnskap og skattepolicy skal være tilgjengelig på selskapets nettside. 

 

 


	1 Formål
	2 Eierskap og ansvar
	3 Sivas syn på skatt
	4 Risikoprofil
	5 Relasjon til skattemyndigheter
	6 Kommunikasjon og åpenhet

