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Moms- og AfgiftsMemo er et praktisk minileksikon, der henvender sig til alle, som har brug for hurtige og
konkrete oplysninger inden for moms og afgifter.
Bogen er opbygget som et alfabetisk opslagsværk og er opdelt i en momsdel og en afgiftsdel.
Momsdelen indeholder beskrivelser og forklaringer på alle relevante emner i relation til moms.
Afgiftsdelen gennemgår systematisk hver enkelt lov. Hvert afsnit indeholder klare angivelser af, hvem der
skal betale afgiften, af satser, fritagelsesbestemmelser og mulighederne for at få godtgørelse.
Moms- og AfgiftsMemo er opdateret med de seneste regler, satser og relevante afgørelser. I denne udgave er
de væsentligste ændringer og nyheder:
·

·

Nyt afsnit om moms for svømmehaller, friluftsbade og vandland
Nyt afsnit om tobaksafgift
·
Nyt afsnit om spilafgift ved konkurrencer
·
Ophævelsen af en række afgifter, herunder ophævelse af PVC afgift
Ændrede uddannelseskrav til alternative behandlere
·
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