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Ny og oppdatert utgave av klassikeren innen god regnskapsføringsskikk.
Denne boken gir en grundig redegjørelse for og tolkning av de enkelte bestemmelsene i regnskapsførerloven
og den nye standarden for god regnskapsføringsskikk.
Boken retter seg mot både regnskapsførere som allerede er autoriserte, de som vurderer å bli det, og andre som
ønsker å vite mer om hva som forventes av en leverandør av regnskapsførertjenester - herunder de plikter
denne har i forbindelse med yrkesutøvelsen og overfor sine kunder.
Det har også vært et siktemål at boken skal dekke studenters lærebehov innenfor temaet.
Den nye standarden for god regnskapsføringsskikk trådte i kraft 1. januar 2015 og erstatter tidligere GRFS 0,
1, 2 og 3. I fremstillingen er det søkt å gi praktiske råd med hensyn til yrkesutøvelsen, blant annet gjennom
utvalgte skjemaverktøy. I tillegg omtales tilsynsordningen i eget kapittel, og det gis kommentarer til
hvitvaskingslovgivningen og risikostyringsforskriften, som begge er regelverk som gjelder for
regnskapsførere.
Spesialkurs i Como 9 timer skatte- og avgiftsrett, 5 timer rettslære, 3 timer bokføring, 3 timer finansregnskap,
3 timer god regnskapsføringsskikk og 1 time annet TILBAKEKALLE AUTORISASJON,

REGNSKAPSFØRER, PROBLEMER: Finanstilsynet skal kalle tilbake autorisasjonen dersom
regnskapsføreren ikke lenger oppfyller kraven Her finner du satser og regulativer innenfor statens
reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet. Lenker til nyttige nettressurser om revisjon, regnskap,
tilsyn, kontroll, jus og kommunal forvaltning. Målgruppe revisorer og kontrollutvalg i kommuner og. Kurs.
Finn relevante kurs hos Regnskap Norge. Vi er den ledende kursleverandøren innen regnskapsfag og
bedriftsøkonomi. Les mer AccountHelp.no – Norges billigste regnskapsfører. Vi fører ditt regnskap fra 100,pr time. Våre lave priser er mulig på grunn av skreddersydd outsourcing av. (NARF), etter god
regnskapsføringsskikk ved skifte av regnskapsfører, som ledd i avtalt internkontroll med annet regnskapsbyrå.

