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BESKRIVNING

Momsrullan är en handbok om mervärdesskatt (moms), och består i huvudsak av material från tre andra
böcker, nämligen:-IMPAKT - Momsnyckeln, som framför allt berör grunderna enligt
mervärdesskattelagen för den momsmässiga behandlingen av såväl nationella som internationella affärer;-
Momsen och fakturan, som framför allt berör reglerna om faktureringsskyldighet enligt
mervärdesskattelagen; och-översikten avseende slutsatserna från analysen av den s.k. representantregeln i
Skatt- och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier Tredje upplagan.Momsrullan
består i tre sektioner: Grundläggande regler om moms (10 000 000); Internationella affärer och moms (20
000 000); och Formella regler och redovisningsregler om moms (30 000 000). I den första sektionen
återfinns nämnda översikt avseende slutsatserna i boken om enkla bolag och partrederier och moms. I
övrigt är den första sektionen, liksom den andra sektionen, i stort sett baserade på IMPAKT -
Momsnyckeln. Därifrån är också vad som anges i den tredje sektionen i denna bok om
registreringsskyldigheten till moms hämtat. I övrigt baseras den tredje sektionen på Momsen och fakturan,
varför den sektionen i första hand behandlar följande frågor:-vem som är faktureringsskyldig, i vilka
situationer skyldigheten uppkommer och hur den ska fullgöras;-när faktureringsskyldigheten ska fullgöras;
och-vad fakturan ska innehålla; samt-redovisningsregler om moms;-skyldighet att lämna periodisk
sammanställning; och-krav på att ha kassaregisterSifferserien bestående i åtta siffror som används i denna
bok är tänkt att underlätta att förflytta sig i dokumentet från innehållsförteckningen till en viss sektion,
kapitel och avsnitt med hjälp av dataprogrammets sökfunktion. Sifferserien indelar boken i sektion, kapitel
och avsnitt enligt följande: första siffran står för sektion, den andra för kapitel i respektive sektion och
övriga siffror anger avsnitt i respektive kapitel.De regler som beskrivs i förevarande bok är de som gällde
per den 1 januari 2015.För mer info om denna bok och andra böcker på Pedagogiskt Forum Skatt, se
www.forssen.com



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

PDF Pedagogiskt Forum Skatt - PFS

momsrullan - andra upplagan 7. en kvinnas resa 8. "englands historia. del 1, frÅn forntiden till 1600" 9. en
berÄttelse om kÄrlek och mÖrker 10. modern ...

Momsrullan - Andra upplagan - E-bok - bokus.com

Guide till Momsrullan och Utdrag ur innehållsförteckningen i Momsrullan, m.m. Guide Momsrullan
består i tre sektioner: Grundläggande regler om moms ...

PDF Mördaren PDF bok download - meetinthemiddle4equality.com

Momsrullan; Representation; Skatt- och betalningsskyldigheter för moms i enkla bolag och partrederier;
Skatteförfarandepraktikan; Skatteförfarandet;
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