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Forfatterne giver ved hjælp af skematiske opstillinger og taleksempler en detaljeret gennemgang af gældende
regler for skattemæssige afskrivninger, herunder samspillet mellem genvundne afskrivninger, opgørelse af
ejendomsavancebeskatning ved salg af fast ejendom, gæld i fast ejendom samt momsforhold, primært
vedrørende investeringsgoder.Bogen er af hensyn til overskueligheden kun med begrænsede tekstafsnit, og
henvender sig til alle, der har et forhåndskendskab til reglerne inden for de pågældende områder af skatte- og
momslovgivningen. Bogen vil være relevant på læreanstalter og blandt praktikere, først og fremmest revisorer
og advokater, men også ansatte i regnskabsafdelinger i større virksomheder og ansatte i SKAT.Bogen kan
hensigtsmæssigt anvendes i kombination med Skattemæssige afskrivninger - tekstdel. For læsere uden særlige
forkundskaber, vil læsning af såvel skemadel som tekstdel naturligvis være det mest optimale.
195 mio.
C. For personer med fortsat drift eller. udskudt skat og virksomhedshandel. AR 284 – 201 C. AR 284 – 201
C. Spørgsmål. 1, nr.
Dette afsnit beskriver, hvornår det er muligt at trække et nedrivningsfradrag fra i indkomsten. Kan B,

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskabs ideelle andel af driftsresultatet i A Statsautoriserede Revisorer P/S,
faktureres fra B, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab, til A Statsautoriserede Revisorer P/S, uden
skattemæssige konsekvenser for B, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab. I år udsender Middelgrundens
Vindmøllelaug I/S nedenstående med skattetallene for produktionsåret 2017 til alle interessenter. Find
information om de mest almindelige forhold ved udskudt skat. 3, opgjort efter fusionsskattelovens § 12, stk. I
den forbindelse var den formue, som var blevet opsamlet i andelsforeningerne under beskatningen som
andelsforening efter selskabsskattelovens § 1, stk.
Hvad påvirker værdiansættes en virksomhed. opstart af selvstændig virksomhed. udskudt skat og
virksomhedshandel. Skattemæssige oplysninger for året 2017.
I den forbindelse var den formue, som var blevet opsamlet i andelsforeningerne under beskatningen som
andelsforening efter selskabsskattelovens § 1, stk. Læs her hvad du bør overveje vedr.

