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1. Introduktion
Blue Water Shipping er en global transport- og logistikleverandør, som tilbyder skræddersyede 
transport- og fragtløsninger. Vi håndterer alle former for gods – fra småpakker til komplette 
boreplatforme fra et kontinent til et andet.

Med et omfattende netværk af egne kontorer og gennem samarbejde med pålidelige partne-
re tilbyder Blue Water sine services på verdensplan. 

Som et globalt firma med rødder i Danmark fokuserer Blue Water på at være en konstruktiv 
medspiller til samfundet samt i forretningsøjemed. 

Vi giver udtryk for vores mening, stiller spørgsmål og bidrager til positive ændringer og forbed-
ringer til gavn for vores omgivelser.  

Vi er stolte over vores pålidelige tilgang til kunderne, erhvervslivet og den verden, vi er en del 
af.    

Ved at efterleve transparente og troværdige forretningsmetoder betragter Blue Water sig selv 
som bidragende til at modvirke korruption og sikre lige konkurrencevilkår. 

En af Blue Waters topprioriteter er at drive forretning på en ordentlig og lovmæssigt korrekt 
måde, hvilket anses som en selvfølge i hele organisationen.

Med ærlighed og troværdig opførsel i alle facetter af vores daglige arbejde lever vi op til fir-
maets værdier og fokus på at være “Best in Town”. 

Blue Water har mere end 50 operationelle kontorer på verdensplan, som alle er underlagt 
national og international toldlovgivning. 

Dette dokument omhandler Blue Waters Globale Skattepolitik og beskriver vores gældende 
principper for håndtering af skattemæssige emner. 

Det overordnede mål er at honorere skattemæssige krav og leve op til virksomhedens sociale 
ansvar samtidig med, at vi sikrer vores aktionærer et positivt afkast.

2. Ansvarlig tilgang til beskatning  
Blue Water bidrager til lokale samfund i hele verden gennem global skattebetaling.

Vi tror på, at vores ansvarlige tilgang til skattelovgivningen gør det muligt for os at overholde 
skattelovgivningen i de forskellige jurisdiktioner, som vi opererer indenfor.

2.1. FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling 
Blue Water bidrager indirekte til at nå FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling – primært 16 
og 17 - gennem Blue Waters skattebetaling. 
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3. Tax Policy
Blue Water-koncernens generelle skattepolitik er at overholde skattelovgivningen, i de lande 
vi opererer i, samt opfylde lovkravene. Dette omfatter rettidig forberedelse af dokumentation 
for interne afregninger og selvangivelser og skattebetaling.

Samtidig er Blue Water forpligtet til at sørge for et udbytte til vores aktionærer gennem sikring 
af en markedsbestemt, effektiv skattesats i overensstemmelse med skattelovgivningen. 

Blue Waters indstilling til skattetænkning er at støtte de lokale og globale forretningsaktiviteter 
ved at sørge for, at Blue Water ikke er omfattet af dobbeltbeskatning, hvor både national og 
international skattelovgivning er respekteret 

3.1. Vi indlader os ikke på aggressiv skattetænkning  
Blue Waters kommercielle aktiviteter i lande, som er på EU´s liste over usamarbejdsvillige juris-
diktioner, er ikke drevet af skattemæssige årsager.

Blue Waters forretningsstruktur er udelukkende drevet ud fra kommercielle betragtninger.

3.2. Dialog med skattemyndighederne 
I Blue Water er vi åbne og gennemskuelige i vores dialog, og vi har et godt samarbejdsforhold 
til skattemyndighederne – proaktivt såvel som reaktivt – for at minimere potentielle uoverens-
stemmelser og dobbeltbeskatning.  

Blue Water bruger eksterne skatterådgivere for at sikre overensstemmelse af kontrollerede 
transaktioner samt selvangivelser. 

4. Risikovurdering og korrigerende handlinger
Blue Water bestræber sig på at arbejde proaktivt med risikostyring, og det gælder også i 
forbindelse med skatteanliggender. Vi tror, at denne tilgang gavner kunderne, medarbejderne, 
skattemyndighederne og vores aktionærer.   

Vi betragter risikostyring som en forudsætning i et globalt erhvervsmiljø i konstant forandring. 
Blue Water har implementeret Enterprise Risk Management-modellen, som er baseret på input 
fra forretningsenhederne dækkende hele organisationen og alle forretningsområder. Endvid-
ere holder Blue Water løbende øje med de globale tendenser.   
 
Blue Water kan så løbende navigere og justere, når nye risici i organisationen eller dele heraf 
måtte opstå.

Som følge heraf bliver interne og eksterne risici observeret og vurderet, når det er relevant. 
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5. Roller og ansvar
Det daglige ansvar ligger hos koncern-CFO’en supporteret af skattechefen.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for denne politik samt rammerne for overholdelse af 
skattelovgivningen. 

Group Tax styrer skatterammerne og udsteder retningslinjer for at sikre, at skattelovgivningen 
overholdes og respekteres i hele Blue Water-koncernen.  
 
I datterselskaberne holder Group Tax og den lokale ledelse øje med opdateringer og æn-
dringer til skattelovgivningen samt procedurer til at vurdere konsekvenserne for Blue Wa-
ter-koncernen.

Bestyrelsen revurderer årligt Blue Waters Globale Skattepolitik. Desuden rapporteres  oper-
ationelle skatteanliggender– blandt andet styring og observation af skatterisici – periodisk til 
revisionskomitéen.

Blue Water betragter bekendtgørelsen af denne skattestrategi som en overholdelse af pligten 
– under United Kingdom legislation, §16 (2) Schedule 19 af Finance Act 2016 – til at offentlig-
gøre koncern-skattestrategien i det indeværende regnskabsår. 
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