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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 verksam-
heten. 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 ledande experter inom svensk och internationell företagsbeskattning samt indirekt skatt. Vi riktar oss särskilt mot fastighets- 
och byggbranschen genom en dedikerad arbetsgrupp, Fastighetsgruppen, som bistår fastighetsbolag, fastighetsfonder, byggutvecklare 
och övriga större fastighetsägare med skatterådgivning.

•  Fullservice
 Vi har kompetens att hantera alla typer av skattefrågor och har specialister inriktade mot inkomst-, mervärdes-, fastighets- och 
 stämpelskattefrågor inom fastighetssektorn. Vi arbetar i team utifrån de specialistkompetenser som uppdraget kräver.

•  Oberoende
 Vår rådgivning är garanterat oberoende från andra rådgivningstjänster som exempelvis revision. Vi är således ett unikt alternativ 
 till den skatterådgivning som lämnas av advokat- och revisionsbyråer.  
•  Fastighetsgruppen
 Fastighetsgruppen hjälper er med löpande rådgivning, complicance/TMP, förvärv, avyttring, etablering och omstrukturering, projekt-
 utveckling och entreprenad, klassificering av investering i fastighet, fastighetsskatt och fastighetstaxering. Vi har även ett webverktyg 
 som underlättar er hantering av frivillig skattskyldighet för moms och jämkning samt verktyg för att simulera effekter av ränteavdrags-
 begränsningsreglerna för koncernen på bolagsnivå. Därutöver bistår vi våra kunder som ombud i processer samt med råd i samband 
 med exempelvis finansiering och refinansiering.

 Våra kunder är fastighetsförvaltande företag, fastighetsfonder, fastighetsutvecklare, byggföretag, försäkringsföretag, institutioner, 
 organisationer, kommuner samt företag med fastighetsrelaterad verksamhet i Sverige och globalt.

•  Konkret rådgivning
 Vi lämnar konkreta och tydliga råd oavsett vad frågeställningen gäller och vi har lång erfarenhet av att lämna kvalificerad 
 rådgivning i alla skattefrågor. 
•  Globalt nätverk
 Vi är medlemmar i TAXAND, världens främsta internationella nätverk av oberoende skatterådgivare.
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