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Bogføring Connie Stibolt Nielsen Hent PDF Forlaget skriver: Mange har en drøm om at starte virksomhed, og
tusinde gør hvert år drømmen til virkelighed. Som iværksætter skal der tages stilling til mange praktiske
udfordringer, specielt i forhold til virksomhedens regnskab. Det kan være svært at overskue regler og

lovgivning, så man kan styre virksomheden sikkert i land.

I Bogføring guides læseren igennem alt lige fra valg af virksomhedsform til udfyldelse af startblanketten,
beregning af B-skatterater, bogføring af virksomhedens bilag og til sidst hvordan man udfylder sin

selvangivelse.

I de særskilte kapitler beskrives de muligheder og krav, der er i forhold til valget af virksomhedsform,
hvordan man bogfører, samt regler man skal være opmærksom på. Bogen er spækket med relevante

oplysninger og bogføringseksempler, tilpasset den praktiske udførelse og virkelige verden, uden en masse
fagudtryk og paragrafhenvisninger.

+ Spar i skat og opspar i virksomheden

+ Bogføring fra A til Z

+ Beskrivelse af udgifts- og momsfradrag

+ Guide om personaleforhold og ansættelse

Connie Stibolt Nielsen ogMaria Seung Mogensen, Regnskabsfirmaet Quali-Tal, er regnskabskonsulenter
for alle typer virksomheder.
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