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Belastingen



Hoe
Alle verrekenprijzen van Swinkels Family Brewers zijn ‘at 
arm’s length’ en voldoende gedocumenteerd op basis van 
de door de OESO* vastgestelde transfer pricing-principes. 

Swinkels Family Brewers neemt deel aan het programma 
‘Horizontaal toezicht’ van de Belastingdienst in Nederland. 
Voorwaarden voor dergelijke programma’s zijn wederzijds 
vertrouwen en transparantie. Er is een effectief kader voor 
fiscale risicobeheersing (Tax Control Framework). 

Verantwoordelijk voor de uitvoering en instandhouding 
van het belastingbeleid is het interne belastingteam van 
Swinkels Family Brewers. Zij beschikt over uitgebreide 
kennis en ervaring. Wanneer er sprake is van specialistisch 
advies of materiële transacties, maakt Swinkels Family 
Brewers gebruik van externe belastingadviseurs. Externe 
belastingconsulenten bieden ook compliance-diensten 
aan groepsmaatschappijen van Swinkels Family Brewers.

Swinkels Family Brewers gaat geen kunstmatige of 
uitsluitend fiscaal gemotiveerde transacties aan waarvan 
het enige doel is om belasting te ontwijken. We maken 
gebruik van belastingkortingen op het gebied van 
innovatie of bijvoorbeeld extra afschrijvingsmogelijkheden 
voor energiebesparende investeringen. Deze gebruiken we 
alleen op voorwaarde dat er commerciële en economische 
realiteit aanwezig is in de geest waarin deze belasting-
kortingen zijn bedoeld.

* Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Wat
Swinkels Family Brewers is vastbesloten te voldoen aan 
haar wereldwijde belastingverplichtingen op basis van 
landspecifieke belastingwetgeving. Daarnaast onder-
schrijven we onder meer het Base Erosion and Profit 
Shifting (BEPS) programma van de OESO. Swinkels Family 
Brewers streeft ernaar het juiste bedrag aan belastingen  
op de juiste plaats op het juiste moment te betalen. 

Dit beleid is bedoeld voor alle werknemers van 
Swinkels Family Brewers die vanuit hun werkzaamheden 
invloed (kunnen) hebben op belastingen. Het is bedoeld als 
leidraad voor gedrag, verantwoordelijkheden en interactie 
met externe partijen als belastingdiensten, externe fiscale 
adviseurs en overige betrokkenen. 

Ons belastingbeleid is van toepassing op alle belastingen 
die we wereldwijd betalen, zoals winstbelasting, accijnzen, 
arbeidsgerelateerde belastingen en overige indirecte 
belastingen. 

Voor de concurrentiepositie en de continuïteit van ons 
familiebedrijf is de hoogte van de belastingdruk belangrijk. 
In dit kader streven we voor Swinkels Family Brewers en 
onze certificaathouders naar een passende fiscale 
behandeling die de continuïteit van het familiebedrijf 
waarborgt waarbij de concurrentiepositie van het bedrijf 
niet wordt aangetast.

Dit belastingbeleid is opgesteld in opdracht van  
en goedgekeurd door de raad van bestuur van  
Royal Swinkels Family Brewers. 
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Waarom
Als familiebedrijf voelen wij een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid om 
via belastingheffing ons aandeel bij te 
dragen aan de samenleving. We streven 
naar een transparante relatie met de 
belastingdiensten in binnen- en buitenland. 
Dit beleid belastingen van Swinkels Family 
Brewers zorgt voor naleving van alle lokale 
en internationale belastingwetten en 
regelgeving.


