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Skattepolicy  
Atrium Ljungberg AB 

 
(Beslutad vid till styrelsemöte 2022-06-15.) 

 
Syfte  
 
Atrium Ljungberg arbetar med hållbar stadsutveckling och har ambitionen att skapa långsiktig 
värdetillväxt för aktieägare, samhället samt befintliga och nya kunder. Skattepolicyn bygger på 
Atrium Ljungbergs grundläggande värderingar och har som syfte att vägleda våra medarbetare i 
hur Atrium Ljungberg ska förhålla sig i skattefrågor.  
 
Målet är att Atrium Ljungberg ska vara en pålitlig, långsiktig och ansvarstagande 
samhällsmedborgare som vid alla tillfällen agerar utifrån gällande lagar och regler och som vid 
behov på ett transparent sätt balanserar aktieägarintresset med samhällsintresset.  
 

• Koncernen har ingen verksamhet och inga enheter utanför Sverige. 

Dokumentägare 

Atrium Ljungbergs skattepolicy ska revideras regelbundet och minst en gång per år fastställas 
av bolagets styrelse. CFO är dokumentägare och ansvarar för policyn. 

I vår skattepolicy ingår att: 

Atrium Ljungberg ska sträva efter att rätt skatt ska betalas vid rätt tidpunkt. 

Skattehanteringen ska ses som en integrerad del av Atrium Ljungbergs affärsmässiga beslut 
och allmänna riskhantering, inklusive varumärkes- och anseenderisker. 

Atrium Ljungberg förvärvar inte verksamheter för att få skattemässiga fördelar utan för att de 
passar in i bolagets affärsmodell.  

Koncernen ska vara etiskt, legalt och affärsmässig i synen på skatt, men ej agera i gråzoner 
eller ägna sig åt aggressiv skatteplanering. Med sistnämnda avses transaktioner som kan 
äventyra bolagets rykte och anseende som ansvarsfull samhällsaktör.  

Kontakt med Skatteverket och andra myndigheter ska präglas av öppenhet och transparens. 
Bolaget ska öppet beskriva de principer som styr skattehanteringen och den skatt som ska 
betalas. I de fall regelverken är otydliga eller tvetydiga ska lagens andemening tolkas och 
Atrium Ljungberg agera proaktivt och transparent genom öppna yrkanden, ansökan om 
förhandsbesked eller annan dialog med skattemyndigheten. 

 
Överträdelse mot policyn 

Överträdelse mot denna policy ska rapporteras till bolagets chefsjurist, vilken i sin tur meddelar 
VD. 


