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Health Check är en transfer pricing-produkt som innebär en övergripande riskanalys av 
ett bolag eller affärsområde. Teamet, bestående av specialister, åker ut till er för ett initialt 
möte med management där transaktioner kartläggs och diskuteras. Övrig information
granskas och analyseras. Slutprodukten är en övergripande analys av riskerna och eventuella 
möjligheter i ert bolag kopplat till transfer pricing, som presenteras på plats till er samma dag. 
Riskerna graderas och lämpliga förslag på åtgärder och rekommendationer presenteras.

Fördelen med att genomföra en Health Check på ditt bolag/affärsområde är att på ett 
enkelt sätt få en övergripande genomgång av de risker och möjligheter som ni har avseende 
er prissättning. Bolaget får en riskvärdering, som mynnar ut i förslag på förbättringar 
samt åtgärder avseende prissättningen. Det innebär därmed ett stöd för er att kunna  
ta aktiva beslut inom de granskade områdena. Då informationsinsamling, möte, 
analys samt leverans sker under en och samma dag ute hos er, är det ett bekvämt, 
smidigt och snabbt sätt att få en genomgång av ert bolags risknivå och 
möjligheter som finns, samt vägledning i de eventuella åtgärder som krävs.

Health Check vänder sig till små och medelstora bolag med utländsk
närvaro samt divisioner/affärsområden i stora globala koncerner.
Det är även en tjänst som vi kan erbjuda bolag ute i landet, där
önskan om en snabb analys kan finnas. 

Transfer pricing-specialister tillbringar en heldag ute hos er vilket 
inkluderar informationsinsamling, möte, analys samt avrapportering.
Pris för en heldag är 40 000 kr inklusive riskrapport med förslag på åtgärder.
(Utlägg samt kostnad för restid kan tillkomma)
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Health Check  – en pulsmätning på ditt bolag, division eller affärsområde 
för att utröna riskerna och möjligheterna relaterade till transfer pricing. 


