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Moms- og lønsumsafgiftsreglerne beskrevet tværretligt Moms på tværs tilbyder en alternativ og tværretlig
indgang til moms- og lønsumsafgiftsreglerne for praktikeren, der ikke er specialiseret i området.

Almindeligvis udgør fremstillinger af moms- og lønsumsafgiftsreglerne en stringent gennemgang af love og
praksis og er målrettet specialister på området. Moms på tværs beskriver derimod moms- og

lønsumsafgiftsreglerne i en bredere kontekst og i forhold til emner, der er relevante i en praktisk situation.

Bogen beskriver bl.a. reglerne i forhold til:

· Forskellige selskabsformer og fonde

· Fast ejendom

· Virksomhedsoverdragelse

· Omstruktureringer

· Rekonstruktion

· Finansielle ydelser.

Målgruppe
Bogen tænkt som et redskab for revisorer, advokater, skatterådgivere, virksomhedsjurister og andre, som ikke
er momsspecialister, men alligevel skal have et kendskab til de regler vedrørende moms og lønsumsafgift,

som er relevante for lige netop deres fagområde eller speciale.

Om forfatteren
Mette Juul er partner hos EY og leder af afdelingen for moms, told og afgifter, hvor hun rådgiver danske og
udenlandske virksomheder om moms- og afgiftsforhold. Hun er uddannet cand.jur. og master of tax. Desuden

er Mette Juul forfatter til en række artikler om moms og afgifter, ligesom hun har undervist på CBS i en
årrække.
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