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Moms- & 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 delt op i en momsdel og en afgiftsdel.

Momsdelen indeholder beskrivelser og forklaringer på mere end 200 emner og begreber.

I afgiftsdelen kan du finde beskrivelser af alle afgiftslovene. Hvert afsnit indeholder klare angivelser af, hvem
der skal betale afgiften, satser, fritagelsesbestemmelser og mulighederne for at få godtgørelse.

Moms- og AfgiftsMemo er opdateret med de seneste regler, satser og relevante afgørelser.

Denne udgave fokuserer blandt andet på nyt om:

· Hospitalers salg af blodplasma er momsfritaget

· Der kan ikke stilles krav om anvendelse af kasseapparat ved salg fra torve- eller stadepladser,
medmindre SKAT har konstateret uregelmæssigheder i bogføringen

· Lokal omvendt betalingspligt fra 1/7 2015 omfatter salg af el og gas til danske videreforhandlere
samt salg af el- og gascertifikater til afgiftspligtige aftagere i Danmark.

Moms- og AfgiftsMemo ajourføres af momsspecialist Kasper Harvey Hansen, DONG Energy.
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