
Fastighetskollen ger dig 
en korrekt och effektiv 
skattehantering

En god överblick över företagets fastighetsbestånd ur ett 
skatteperspektiv är en utmaning. Ofta är olika skattefrågor fördelade 
på olika medarbetare, med varierande rutiner och inkonsekvent 
hantering som följd. Fastighetskollen är en tjänst från PwC som 
hjälper dig få en korrekt och effektiv skattehantering av dina 
fastighetsinnehav och identifierar möjliga skattebesparingar.

Fastighetskollen från PwC ger dig överblicken, 
kunskapen och tryggheten du behöver. Tillsam-
mans med dig gör vi en genomlysning av ditt 
fastighetsbestånd, ser över rutiner och  
potentiella möjligheter. 

Tjänsten hjälper dig som äger fastigheter, men 
som saknar optimal skattehantering av fastig-
hetsinnehavet. Genom Fastighetskollen identifie-
rar PwC också eventuella möjligheter till skatte-
besparingar.

Fastighetskollen 

Så här hjälper vi till på PwC

Med Fastighetskollen får du en strukturerad ge-
nomgång av din skattehantering i ett personligt 
möte. Resultaten presenteras i en trafikljus- 
rapport där risker och förbättringsmöjligheter 
tydligt indikeras. Därtill får du ett underlag för en 
eventuell åtgärdsplan.

Genomlysningen tar sikte på inkomstskatt, 
moms och fastighetsskatt kopplade till fastig-
hetsinnehav. 

Välkommen till PwC.

 

För mer information, 
vänligen kontakta:
Katarina Menzel
Tjänsteägare 
010-212 47 92 
katarina.menzel@pwc.com

Thomas Almendahl
Tjänsteägare 
010- 212 96 50
thomas.almendal@pwc.com

PwC Sverige är marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning, med 2 800 medarbetare och 34 kontor 
runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra 45 000 kunder är såväl globala 
som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra 
kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i. 

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 250 000 
medarbetare i 158 länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara 
lösningar för våra kunder.
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