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1. INLEDNING 
Indutrade är en internationell industrikoncern som marknadsför och säljer komponenter, system 
och tjänster med högt teknikinnehåll till industrin inom utvalda nischer. Produkterna och 
lösningarna hjälper kunderna att dels förbättra sina egna produkter och dels effektivisera sina 
egna produktionsprocesser. Vi växer kontinuerligt genom förvärv av välskötta och lönsamma 
bolag. Indutrade har en decentraliserad organisationsmodell med över 200 dotterbolag i 30 
länder och sex kontinenter. 

 

 
2. OMFATTNING 
Detta dokument utgör Indutrades skattepolicy och gäller samtliga dotterbolag och anställda 
inom Indutrade. 

 
Denna skattepolicy gäller från publiceringsdatum tills vidare. 

 
 

3. INDUTRADES SYN PÅ SKATT 
För Indutrade är det viktigt att skatt betalas i det land där värdet skapas, i tid och i enlighet med 
lokal skattelagstiftning. 

 
Indutrade anser att skatt är en verksamhetskostnad som genom en korrekt och effektiv 
hantering bidrar till att minska affärsrisken för koncernen. 

 
Indutrades mål är att kunna ge aktieägarna en utdelning som över tid ska uppgå till mellan 30 
och 60 procent av resultatet efter skatt. 

 
 

4. STYRNING 
Denna skattepolicy har godkänts av Indutrades styrelse och ska fastställas årligen. 

 
Skattepolicyn omfattar alla skatter som betalas till respektive lands skattemyndighet och gäller 
alla dotterbolag och anställda i Indutradekoncernen. 

 
Indutrades CFO är ytterst ansvarig för koncernens globala skattesituation. CFO har delegerat det 
dagliga ansvaret för skatt till respektive ledning för de lokala dotterbolagen. 

 

Följande områden har CFO delegerat till ekonomi- och finansfunktionen inom moderbolaget: 

• Efterlevnad av internprissättningsregler (transfer pricing) för moderbolaget; 
• Korrekta skatterapporteringar, inkomstdeklarationer och skattebetalningar för 

Indutrade AB; 

• Hantering av skatterapportering på koncernnivå såsom Land-för-Land-rapportering 
(Country-by-Country Reporting) och Transfer Pricing Masterfile; och 

• Ansvar för att anlita externa skatterådgivare och avgöra när behov av detta finns på 
koncernnivå. 



3 

 

 

 
 
 
 

 
Dotterbolagen ansvarar själva för att hantera löpande lokala skattefrågor och efterlevnad av 
regler. Detta inkluderar, men är inte begränsat till följande: 

• Efterlevnad av lokala internprissättningsregler samt uppdatering av det egna bolagets 
internprissättningsdokumentation, om det krävs enligt lokala regler; 

• Korrekta skatterapporteringar, inkomstdeklarationer och skattebetalningar; 

• Upprätthålla ändamålsenlig kunskap om lokala skatteregler; 
• Anlita externa skatterådgivare för lokala skattefrågor vid behov och i samråd med 

moderbolagets ekonomi- och finansfunktion; och 

• Rapportera betydande skatterisker, inklusive förfrågningar, skatterevisioner, juridiska 
processer och förvärv till moderbolagets ekonomi- och finansfunktion inom rimlig tid. 

 
 

5. RISKPROFIL I RELATION TILL SKATT 
Indutrade har en låg riskprofil vad gäller skatter och riskhantering är en viktig del av Indutrades 
övergripande affärsstrategi. Indutrade använder sig inte av skattestrukturer som saknar 
affärsmässig logik med ändamålet att undvika skatt. Indutrade följer gällande lagstiftning och 
dubbelbeskattningsavtal och använder sig av tillgängliga incitament, avdrag och undantag för att 
minska skattekostnaden och på så sätt kostnadseffektivisera. Exempel på sådana incitament är: 

• Nyttjande av koncernbidragsrätt; 

• Nyttjande av skattemässiga förluster; 

• Användning av skatteincitament i särskilda investeringszoner som finns tillgängliga för 
alla bolag; och 

• Skattemässiga överväganden i den löpande verksamheten och vid affärsbeslut. 

 
6. RELATION TILL SKATTEMYNDIGHETER 
Indutrade ska agera transparent och ärligt i relationer med respektive lands skattemyndighet, 
regering och andra intressenter. Indutrade ska besvara förfrågningar från skattemyndighet inom 
rimlig tid på ett samarbetsvilligt och professionellt sätt. 

 
Oavsiktliga felaktigheter i material som skickats in till skattemyndighet ska rättas och 
kommuniceras till relevant instans så snart felet upptäckts. 

 
 

7. KOMMUNIKATION 
Ledningen för respektive dotterbolag har ansvar för kommunikationen med skattemyndigheten 
avseende lokala skattefrågor, såsom inkomstdeklarationer, skattebetalningar och 
regelefterlevnad. 

 
Om frågan gäller koncernens internationella skattefrågor och internprissättning ska det lokala 
bolaget informera moderbolagets ekonomi- och finansfunktion i syfte att koordinera 
kommunikationen. 
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CEO, CFO och Head of Communications, Sustainability and IR är ansvariga för 
Indutradekoncernens kontakt med media och andra externa intressenter. 

 
 

8. FÖRVÄRV 
Förvärv är en viktig del av Indutrades affärsstrategi och för att effektivt hantera eventuella 
skatterisker i samband med förvärv är skatt en del av koncernens due diligence-process. Innan 
ett bolag förvärvas ska skattefrågorna granskas för att utvärdera eventuella skatterisker. Om 
skatterisker identifieras under processen ska CFO eller moderbolagets ekonomi- och 
finansfunktion informeras innan förvärvet genomförs. 
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Bilaga 1 
Denna skattepolicy omfattar bland annat följande bolag i Storbritannien: 

 
ESI Process U.K. Ltd 

Filtration Ltd 

Verplas Ltd 

Corrosion Resistant Products Ltd 

Micro Spring & Presswork Company Ltd 

Trelawny SPT Limited 

Fluid Controls Ltd 

Sunflower Medical Ltd 

Young Black Industrial Stapling Ltd 

Alphr Technology Ltd 

International Plastic Systems Ltd 

Precision Products (UK) Ltd 

Birmingham Specialities Ltd 

ALH Systems Ltd 

Bailey Morris Ltd 

Flintec UK Ltd 

Indutrade UK Ltd 

Adaero Precision Components Ltd 

Milltech Precision Engineering Ltd 

Pipe Equipment Specialists Ltd 

Beldam Crossley Ltd 

Vacuum Engineering Services Ltd 

Flowstop Ltd 

Irvine Spring Company Ltd 

Ellard Ltd  

R.A. Howarth Ltd 

NRG Automation Ltd 

Wholesale Welding Supplies Ltd  

Weldability Sif Foundation 

Precision Parts UK Ltd 

Starke Arvid Ltd 

Natgraph Ltd 

Adam Equipment Co Ltd 

Inscale Ltd 

Datum Electronics Holding Ltd 

Datum IP Ltd 

Datum Electronics Ltd 

 


