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BESKRIVNING

Rätt Moms 2018 innehåller flera nyheter, ställningstaganden och rättsfall. År 2018 ändras momslagen vad
gäller momsskattesatsen för naturguider. Bland övriga rättsliga nyheter kan särskilt uppmärksammas
virtuella valutor, onlinespel, finansiella tjänster, idrott, kultur och fakturafrågor. Dessutom återfinns en
rad olika förtydliganden med anledning av de nya reglerna som infördes 2017 avseende bl.a.
omsättningströskeln, den EU-harmoniserade fastighetsdefinitionen, den ändrade skattesatsen för
småreparationer samt ändrade representationsregler.Rätt Moms 2018 innehåller mer än 500 sökord med
råd och anvisningar för all form av handel. Boken innehåller också ett stort antal exempel på blanketter,
fakturor och bokföringsanvisningar. I boken visas tydligt vilka uppgifter kvitton, fakturor och kreditnotor
måste innehålla och vilket lands faktureringsregler som ska tillämpas vid internationell handel.Rätt Moms
riktar sig till dig som kommer i kontakt med momsfrågor i ditt yrke. Du kanske arbetar med fakturering,
reskontra, är ekonomiassistent, redovisningschef, ekonomichef, skattechef, redovisningskonsult,
egenföretagare eller företagsledare.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Rätt Moms 2018 - YouTube

Författarna Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl berättar om nyheter i Rätt Moms 2018.

Skattekalender 2019 - Datum för momsdeklaration 2019

Redovisa moms: Vi förklarar hur moms fungerar och hur du bokför ingående moms och utgående moms.
... Välja rätt bokföringsprogram ;

Avdragsrätt för moms? | Småföretagarens hjälp i moms- och skattedjungeln

Senast uppdaterad: 2018-02-09. Ämne: Skatt. ... Har köparen rätt att lyfta momsen på fakturan redovisar
han samma belopp som avdragsgill ingående moms.
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RÄTT MOMS 2018

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