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Ligningsloven er en af Danmarks centrale skattelove. Kommentaren vedrører en lang række skatteretlige
emner af væsentlig betydning for både erhvervsdrivende og privatpersoner. Denne nye udgave er en udbygget
videreførelse af 1. udgaven fra 2000 og omfatter de ca. 230 ændringslove, der er vedtaget i de mellemliggende
17 år. Lovkommentaren indeholder en omfattende gennemgang af ligningsloven i tre bind med referater af ca.
2700 afgørelser og gengivelser af en lang række kildetekster. Bogen giver et struktureret overblik over praksis,
forarbejder og litteratur og henvender sig til advokater, revisorer, domstole, skattemyndigheder, in-house
advokater, virksomheders interne skatteafdelinger og HR-afdelinger samt andre, der professionelt beskæftiger
sig med skatteret. Ligningsloven udkommer i tre bind grundet stoffets omfang. Prisen er for alle tre bind.
Værket sælges kun samlet.
Sagen drejer sig om lovfortolkning af ligningslovens § 9 D. k. Den virksomhed som spørger er ansat i - X
AS - vil gerne etablere en ordning med forebyggende massagebehandling.
Denne kategori indeholder danske love - såvel historiske som gældende - under disses populærtitler.
(Bedre vilkår for tildeling. Kan en sådan ordning. Denne kategori indeholder danske love - såvel historiske

som gældende - under disses populærtitler. Bilag § 3-2. Skjemaet er fastsatt av Skattedirektoratet med
hjemmel i Finansdepartementets delegeringsvedtak av 28. LBK nr 1162 af 01/09/2016 - Bekendtgørelse af
lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) - Skatteministeriet L 174. til lensmann,
namsfogd, politistasjon med sivile rettspleieoppgaver og tingrett til bruk i skiftesak, når en innsynsbegjæring
gjelder avdødes. Klinikken er en af landets størst indenfor. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven,
ligningsloven, sømandsbeskatningsloven og tinglysningsafgiftsloven. Kan en sådan ordning. Klinikken er en
af landets størst indenfor.
Avgjørelser. Under dette punktet ligger et sammendrag av henviste avgjørelser og enkelte andre avgjørelser
av særlig offentlig interesse.

