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Skattepolicy för Lernia 

 
Inledning och bakgrund 

Skattepolicyn är ett strategiskt dokument som syftar till att ange principer för styrning 

och att tydliggöra ansvarsfördelningen avseende skatt, hantering av skattefrågor och 

risker kopplade till skatteområdet. 

Denna skattepolicy har godkänts av styrelsen för Lernia AB och gäller för samtliga 

skatter, för alla helägda dotterföretag inom Lernia och för alla anställda i Lernia 

inkluderande de som jobbar i dotterföretagen. 

I det fall Lernia, från tid till annan, har intressebolag och joint ventures skall en öppen 

och aktiv dialog i skattefrågor ske med övriga ägare och intressenter. Lernia 

eftersträvar att dessa verksamheter ska agera i linje med denna skattepolicy. 

Revidering 

Policyn fastställs årligen av Lernias styrelse eller om särskilda behov föreligger. 

Beskrivning 

Lernias förhållningssätt till skatt 

Lernia är en av Sveriges ledande kompetenspartners inom utbildning, bemanning och 

omställning.  

Förutom att Lernia bidrar till det svenska samhället genom att skapa arbetstillfällen 

och förbättra kompetensförsörjningen för arbetsgivare sker detta också genom att 

betala bolagsskatt, moms, arbetsgivarrelaterade skatter samt andra för Lernia 

relevanta transaktionsskatter. Lernias inställning till skatt innebär också att Lernia 

eftersträvar att föra transparenta dialoger med relevanta intressenter såsom till 

exempelvis ägare, Skatteverket och andra myndigheter. Lernia skall upprätthålla god 

regelefterlevnad vad gäller redovisning, betalning och rapportering av skatt. 

Lernias verksamhet drivs i syfte att generera avkastning till ägarna i linje med ägarnas 

målsättning och på ett hållbart sätt.  Skatt skall ses som en naturlig del av bolagets 

verksamhet. 

I Lernia hanteras detta genom, 

• att följa gällande lagar på skatteområdet, både till lagens utformning och syfte, 

• att hantera skatt som en kostnad som ska hanteras effektivt, 

• att medverka till en öppen och transparent dialog med Skatteverket och andra 

myndigheter, 
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• att samarbeta med Skatteverket och andra myndigheter för att bidra till att 

leverantörer och kunder följer gällande skatterättsliga regelverk, och 

• att agera etiskt och inte nyttja aggressiv skatteplanering eller liknande 

förfaranden som kan vara lagliga men som skulle strida mot 

skattebestämmelsernas allmänna utformning, t.ex. förfaranden som bygger på 

artificiella och offensiva skattestrukturer eller upplägg i syfte att endast 

undvika skatt 

Riskprofil i relation till skatt 

Lernia intar en konservativ inställning till skatt och har en motsvarande låg riskprofil 

inom skatteområdet. Det innebär att Lernia har en ambition att begränsa de 

skatterisker som finns samtidigt som verksamhetens skall bedrivas på ett effektivt 

sätt, detta innebär till exempel: 

• att nyttja koncernbidragsrätt, överavskrivningsmöjligheter och övriga 

bokslutsdispositioner, 

• att hänsyn tas till skatt vid investeringar, transaktioner och andra affärsbeslut 

Ansvar 

Styrning 

CFO och Skattefunktionen 

Ansvarig för skattefrågor är Lernias CFO. Denne har delegerat ansvaret för löpande 

skattefrågor till redovisningschefen som tillsammans med sin organisation utgör 

Lernias skattefunktion. 

CFO är vidare ansvarig för att skattepolicyn efterlevs samt att rutiner och resurser 

finns för att hantera och kontrollera skatterisker. 

Uppföljning 

Governancestruktur 

Verksamheten är ansvarig för att identifiera skattefrågor och för att eskalera dessa till 

skattefunktionen. Skattefrågor rörande följande områden ska alltid eskaleras till 

skattefunktionen, 

• frågor avseende skatterevisioner, förfrågningar eller processer, 

• deklarationer avseende både inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och moms, 
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• skatt i samband med investeringar 

• transaktioner innebärandes att koncernstrukturen ändras 

• skattefrågor som väsentligt kan påverka kunder eller leverantörer 

Skattefunktionen skall vidare stötta och vara verksamheten behjälplig med de 

skattefrågor och risker som kan uppkomma. Skattefunktionen ska verka som en 

proaktiv, koordinerande funktion som förser verksamheten med rekommendationer 

för att genom aktiv samverkan kopplas in på ett tidigt stadie i frågor där skatt kan 

påverka utfallet. Områden som kopplas till personrelaterad beskattning såsom 

källskatt, sociala avgifter samt löneskatt hanteras av affärsstöd HR i samverkan med 

den centrala löneadministrationen. Indirekta skatter såsom t ex energi- och 

reklamskatt etc hanteras av verksamheten. 

Skattefunktionen skall samarbeta aktivt med Lernias bolagsjurister och externa 

rådgivare, som en extra kontrollåtgärd, i skattefrågor där oklarhet råder eller där det 

bedöms vara ökad risk. 

Kommunikation 

Extern kommunikation hanteras av kommunikationsansvarig inom Lernia. Alla externa 

förfrågningar från till exempel media eller myndigheter avseende skatt ska dock 

stämmas av med skattefunktionen. Skattefunktionen supporterar sedan 

kommunikationsavdelningen med kommentarer och kommunikation av särskilda 

skattefrågor. 


