
Allt du behöver veta om 
PwC:s tjänst Momskollen

Så berörs du

Moms är ett komplext område i konstant 
förändring. Det kan vara svårt att hålla sig 
uppdaterad på lagändringar, ny praxis och nya 
ställningstaganden från Skatteverket. Vi vet av 
erfarenhet att det är vanligt att företag gör 
oavsiktliga fel, som ofta medför onödiga 
kostnader vid en skatterevision. 

Med Momskollen får du:

● en översiktlig genomlysning av företagets 
momshantering

● minimering av risken för kostsamma fel
● kunskap om aktuella momsfrågor
● koll inför en eventuell skatterevision

Om du vill veta mer eller beställa tjänsten är du 
varmt välkommen att höra av dig till någon av 
våra kontaktpersoner.

Momskollen är till för att göra en översiktlig genomlysning av ditt 
företags momshantering och upptäcka eventuella risker och möjligheter.

Kontaktpersoner  

Hillevi Söderberg
0729 - 80 95 40
hillevi.soederberg@pwc.com

 Carl Eberstein
0738 - 60 18 80 
carl.eberstein@pwc.com

Så här går det till

Den på företaget som har bäst insyn i 
momshanteringen får svara på enkla 
ja/nej-frågor i fyra onlineformulär. Formulären tar 
uppskattningsvis ca 1 - 1,5 timmar  att besvara 
beroende på företagets verksamhet. Frågorna 
gäller såväl allmän momshantering som mer 
komplexa områden som fastigheter, 
byggverksamhet, internationell handel och 
momsundantagen verksamhet. 

Frågorna är skapade för att göra en enkel 
genomlysning av företagets momshantering och 
täcka områden där vi vet att det lätt kan bli fel 
och som Skatteverket gärna tittar på. 

Efter att formuläret besvarats tar vi fram en 
rapport med de eventuella risker och möjligheter 
som finns i företagets momshantering. 
Rapporten delas med företaget och ett entimmes 
uppföljningsmöte bokas in med en 
momsspecialist. På mötet diskuteras rapportens 
innehåll och om några åtgärder bör vidtas.

PwC Sverige är marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning, med 2 900 medarbetare 
och 33 kontor runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra 
36 000 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 276 000 medarbetare i 157 länder. Det ger oss möjlighet att dela 
kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara lösningar för våra kunder.

Momskollen


