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Funderar ert företag på att sätta upp ett incitamentsprogram för anställda? Börjar det bli dags att sälja eller strukturera om verksamheten? 
Eller har momshanteringen blivit för komplicerad? Skattejuridiken är komplex och att anlita skatterättslig expertis för att få konsekvenserna 
analyserade och belysta är fördelaktigt i många situationer. Kvalificerad skatterådgivning syftar till att reducera skattekostnaden och 
hantera skatteriskerna inom er verksamhet. Som skatterådgivare bistår vi våra kunder med konkreta och användbara råd och 
ansvarar för rådgivningen hela vägen, även i genomförandet.

Detta är Skeppsbron Skatt
Skeppsbron Skatt är Sveriges största oberoende skattekonsultföretag
Vi är experter inom svensk och internationell företagsbeskattning samt mervärdesskatt och riktar oss mot alla branscher och segment.

•  Fullservice och oberoende
 Vi har kompetens att hantera alla typer av skattefrågor och är garanterat oberoende från andra rådgivningstjänster och från revison 
•  Branschspecifik expertis
 Vi har den branschspecifika kunskap som krävs för att lämna rådgivning som är anpassad till våra kunders verksamhet och som 
 tillför ekonomiskt mervärde. 
•  Rådgivning anpassad efter era behov
 Vi har lång erfarenhet av att lämna kvalificerad och konkret rådgivning i alla skattefrågor. Vi hjälper er med löpande skatterådgivning 
 avseende inkomstskatt och moms, transaktioner och generationsskiften, 3:12-frågor, implementering av incitamentsprogram samt 
 struktureringsfrågor som beaktar både bolagsfrågor och ägarfrågor. Vi bistår även i samband med börsintroduktion och utlandsetablering. 

Därutöver bistår vi med råd exempelvis i samband med finansiering och bedömning av avdragsrätt för räntekostnader. 
•  Globalt nätverk
 Vi är medlemmar i TAXAND, världens största internationella nätverk av oberoende skatterådgivare.
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