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BESKRIVNING

Rätt Lön 2018 är en praktisk, aktuell och lättanvänd handbok som berör löner och ersättningar för
samtliga typer av anställda. En oumbärlig hjälpreda för både lönespecialister och andra som arbetar med
lön i någon form. I årets upplaga finns uppdaterade procentsatser, belopp och nyheter som är en direkt
följd av de politiska beslut som fattats inför 2018. Bland dessa nyheter märks bland annat att arbetsgivare
får nya regler vad gäller registrering av personuppgifter. EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data
Protection Regulation) kommer att ersätta personuppgiftslagen (PuL) i Sverige, och även kompletteras
med nationella regler. Under 2018 kommer också individuell arbetsgivardeklaration att introduceras för
de företag som är registrerade för personalliggare. Rätt Lön 2018 innehåller fler än 600 sökord som
förklarar alla vanligt förekommande begrepp inom löneområdet. Sökorden presenteras i alfabetisk ordning
och baseras på regler i inkomstskattelagen, skatteförfarandelagen, socialförsäkringsbalken,
arbetsrättslagstiftning, valda kollektivavtal och vedertagen praxis. Allt förklarat på ett utpräglat enkelt och
pedagogiskt sätt. Rätt Lön riktar sig till dig som kommer i kontakt med lönefrågor.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Lön | Kommunal

Pris: 615 kr. häftad, 2018. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Rätt Lön 2018 av Kristina Karlén
(ISBN 9789152351161) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra ...

Allt om din lön | Unionen

Pris: 615 kr. Häftad, 2018. Finns i lager. Köp Rätt Lön 2018 av Kristina Karlén på Bokus.com.

3:12-reglerna - så beskattas du för utdelning 2019 | Revideco

Det är nu hög tid för dig som är delägare i ett fåmansföretag att se över årets lön för att inte missa
kapitalbeskattat utdelningsutrymme för 2019.
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RÄTT LÖN 2018

https://www.bo-fi.club/?p=R%C3%84TT%20L%C3%96N%202018&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=R%C3%84TT%20L%C3%96N%202018&ln=se
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