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Lovsamling 2017/1 - Skatteret Hent PDF Forlaget skriver: Skatteretten er udførligt sammensat i denne
lovsamling, hvilken er udarbejdet med henblik på at understøtte faget skatteret på jurastudiets kandidatdel.

Desuden kan bogen med fordel anvendes i al undervisning inden for skatteret på højere læreanstalter.
Indholdet er nøje udvalgt og sammensat, så det dækker den studerendes behov for en regelsamling i

undervisningen såvel som til eksamen.

Alle love er konsoliderede og ajourført med seneste ændringer pr. 1. januar 2017

Læserens overblik sikres, da ikrafttrædelsesbestemmelser kun i begrænset omfang er medtaget under hensyn
til bogens overskuelighed. Bestemmelser, som træder i kraft senere, er medtaget og markeret som kommende

ændringer.

Lovsamling 2017/1 - Skatteret er en del af serien Lovsamlinger, som består af flere relevante og opdaterede
lovsamlinger, hvor alle henvender sig til studerende og praktikere.  
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