
Betalar din organisation Rätt Skatt?
Rättserien har fått en ny titel - Rätt Skatt. Boken innehåller allt som både lekmän och specialister behöver veta om skatt. Böckerna i Rättserien
är skrivna av ledande experter inom respektive område och uppdateras varje år.
De nya upplagorna av Rättserien ger den som arbetar med ekonomi, skatte- och bolagsrätt, redovisning, administration och HR koll på alla
nya lagar och regler för 2018.

De nya upplagorna av Rättserien ger den som arbetar med ekonomi, skatte- och bolagsrätt, redovisning, administration och HR koll på alla
nya lagar och regler för 2018. Böckerna i Rättserien är skrivna av ledande experter inom respektive område och uppdateras varje år.

Nytt för i år är Rätt Skatt som innehåller allt som både lekmän och specialister behöver veta om ämnet.

– Vi har båda varit verksamma som rådgivare och lärare inom inkomstbeskattning hela vårt yrkesverksamma liv. För oss har det varit ett nöje
att få ta fram den bok som vi själva gärna haft tillgång till och som vi vet att vi ofta kommer att använda i vårt arbete, säger Urban Kardvik och
Lars Samuelsson, författare.

Rätt Skatt innehåller mer än 800 sökord. Varje begrepp definieras enkelt och tydligt, det finns även hänvisning till lagtext och relevanta rättsfall
samt direkt till deklarationsblanketterna för att underlätta både förståelsen av hur olika saker påverkar beskattningen och den praktiska
tillämpningen

– Det finns hänvisningar direkt till deklarationsblanketten och ofta finns det tips på viktiga saker att tänka på. Rätt Skatt är skriven med ett
fokus på att förenkla för alla som kommer i kontakt med inkomstskattefrågor i sitt arbete, säger Urban Kardvik och Lars Samuelsson.

Rätt Skatt är skriven av Urban Kardvik och Lars Samuelsson, båda verksamma som skatterådgivare och med lång praktisk erfarenhet inom
området.

Rättserien släpps i januari varje år och består av böckerna Redovisa Rätt, Rätt Moms, Rätt Skatt, Rätt Arbetsrätt, Rätt Lön och Rätt
Bolagsrätt. De finns även som en digital tjänst, RättOnline. Tjänsten har samma innehåll som böckerna men uppdateras oftare.

Rättserien ges ut på Sanoma Utbildning. www.sanomautbildning.se

För mer information kontakta marknadsförare Ludvig Engellau på 08-587 642 15 eller ludvig.engellau@sanomautbildning.se

Sanoma Utbildning startade år 1993. Förlaget har sedan starten vuxit till att bli en av de större aktörerna på den svenska läromedelsmarknaden. 


