Momskollen

Få koll på dina momsrisker –
Momskollen ger dig en bättre
överblick
Moms i internationell handel och moms på fastigheter är två stora
områden där det lätt kan gå fel, och där ditt bolag har ett stort
ansvar att hantera momsen korrekt. Med Momskollen från PwC får
du en digital tjänst som ger en bra bild över var ni har era största
momsrisker och möjligheter.
För mer information,
vänligen kontakta:
Christina Aronson
Tjänsteägare
010-212 52 08
christina.aronson@pwc.com
Henrik Ivarsson
Tjänsteägare
010-212 85 25
henrik.ivarsson@pwc.com

Behöver du en utvärdering av ditt bolags momshantering? Syftet med tjänsten Momskollen är att
hjälpa dig identifiera områden inom er momshantering där det finns förbättringsmöjligheter och
risker. Tjänsten är särskilt lämplig för dig om ditt
bolag har omfattande internationell handel.
Momskollen ger dig ytterligare en bättre överblick och kunskap om regelverk.

Så här hjälper vi dig på PwC
Tjänsten är en digital och dynamisk självutvärdering av bolagets momshantering. Du får en rapport med förslag på hur momshanteringen kan
förbättras och avrapportering sker i ett digitalt
avstämningsmöte med en rådgivare från PwC.
Välkommen till PwC.
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