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Prevision, Revision eller Skatteprocess - Vad föredrar Du?
Som entreprenör bör du och ditt bolag ta skatteråd i god tid inför de olika vägval du som företagare står inför då det oftast är
mångtalet aspekter inom skatteområdet att beakta. Detta för att undvika en efterföljande kostsam och mångårig skatteprocess.
I det fall det är försent är det alltjämt viktigt att inhämta professionell hjälp så tidigt som möjligt i processen då det oftast har
en väsentlig betydelse för utgången i målet.
Global Tax Sweden har medarbetare med hög kompetens och mångårig erfarenhet av Previsioner, Skatterevisioner och
Skatteprocesser.
Prevision
Prevision betyder att man gör en skattemässig genomgång av företaget och dess ägares skattemässiga status
och kan beskrivas likt en hälsokontroll av företagets och dess ägares skattesituation. Vid en prevision gör
skatterådgivaren en skatterättslig bedömning i en kontrollerad miljö i samråd med uppdragsgivaren. Vid
previsionen utgår skatterådgivaren från de mest komplexa transaktionerna som bedöms innebära en större
risk under en given tidsperiod. Genom att arbeta preventivt och att säkerställa att en eller flera företagna
transaktioner är skattemässigt acceptabla kan man förhindra en lång och dyr skatteprocess. Global Tax
Sweden kan komma med förslag till förbättringar samt att genom att i god tid upptäcka fel undvika
skattetillägg genom att i tid rätt tid begära omprövning hos Skatteverket.
Skatterevision
En skatterevision kan ta lång tid och innebära ytterligare kostnader för företaget. För att undvika negativa
konsekvenser av en skatterevision är det viktigt att göra rätt från början. Vår rekommendation är därmed
att inhämta professionell hjälp omgående efter det att företaget har delgivits beslut om skatterevision. Som
företagare är man inte alltid medveten om vilka rättigheter och skyldigheter man har. Dessa skall självfallet
ianspråktagas respektive uppfyllas. Global Tax Sweden sköter oftast all kontakt med Skatteverket, bistår
med att svara på frågor, redogör för viktig dokumentation och bistår vid förhandlingar samt undviker en
skatteprocess i så stor utsträckning som möjligt.
Skatteprocess
Vid en skatteprocess, är det av stor betydelse att inhämta kvalificerad rådgivning för en lyckad process, då
processen i många fall innefattar stora ekonomiska värden och invecklade skatterättsliga och processuella
frågor som kräver bred kompetens samt mångårig erfarenhet för bästa utfall. En skatteprocess innebär i
många fall en mycket lång process med mycket nedlagd tid, skattetillägg och skattekostnader. Global Tax
Sweden kan bistå med att analysera och bemöta Skatteverkets argumentation, klargöra bevisbördan och att
bistå med anståndsfrågor och vid muntliga förhandlingar. För en lyckad process är det viktigt att göra rätt
redan från början. Därmed är vår rekommendation att inhämta kvalificerad rådgivning så tidigt som möjligt
i processen.
Är du eller ditt företag intresserad av en Prevision är du är välkommen att kontakta någon av våra rådgivare
på kontaktuppgifterna nedan:
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