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BESKRIVNING

Rätt Skatt 2018 är ett enkelt och snabbt sätt att få nödvändig kunskap om en mängd viktiga begrepp inom
inkomstskatten. Boken förklarar över 800 viktiga begrepp som alla som jobbar inom området har ett
behov av att förstå. Boken behandlar inkomst av näringsverksamhet, oavsett i vilken form den bedrivs;
från aktiebolag till enskild näringsverksamhet. Den omfattar även inkomst av tjänst i de delar som är
relevanta för anställda i en näringsverksamhet. Varje begrepp definieras enkelt och tydligt, det finns även
hänvisning till lagtext och relevanta rättsfall. I kommentarer till begreppen ges en kort bakgrund och
förklaring till hur beskattningen påverkas. Det finns även hänvisningar direkt till deklarationsblanketterna
för att underlätta både förståelsen av hur olika saker påverkar beskattningen och den praktiska
tillämpningen.Rätt Skatt 2018 vänder sig till alla som arbetar med redovisning och beskattning. Genom att
slå upp ett begrepp i Rätt Skatt får man en snabb överblick av vad som gäller. Ett enkelt sätt att få veta vad
man behöver tänka på för att säkerställa att en transaktion eller annan händelse behandlas rätt vid
inkomstbeskattningen.Rätt Skatt riktar sig till dig som är skatterådgivare, skattechef, revisor,
redovisningskonsult, CFO eller är controller på ett företag.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Räkna ut din skatt - Ekonomifakta

Pris: 595 kr. häftad, 2018. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Rätt Skatt 2018 av Urban Kardvik, Lars
Samuelsson (ISBN 9789152348543) hos Adlibris. Fri frakt.

Skatteverket deklaration 2019 - Sänk skatten!

Redovisa Rätt 2019 är boken för dig som sköter den löpande bokföringen, ... BL-dagen 2018 -
Användarträff BL Skatt och BL Bokslut; BL Bokslut ...

2018-08-22 Återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats för ...

Läs om hur du går tillväga för att rätta uppgifter för inkomstår 2018 och ... Så får du posten till rätt ... Du
som ska betala mer skatt eller ...
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