
Contact | Adverteren | RSS  

Home Actueel Debat Dossiers Vaktechniek Feiten & cijfers Carrière

Archief

Fiscaal surfen Fraude in praktijk Professionele scepsis Statistical auditing Arbeidsrecht Tuchtrecht Van de Helpdesk Vaktechnische artikelen Boeken Tijdschriften

Home > Vaktechniek > Boeken

» Boekenoverzicht

Btw voor dummies

02 februari 2012 - De serie 'voor dummies' is al vele jaren een hit en terecht: 'lastige'

onderwerpen op een toegankelijke manier uitgelegd.

Dit vraagt trouwens wel flink wat van de schrijfstijl, het is niet iedereen gegeven om losjes

een onderwerp kort en duidelijk te presenteren. En laten we eerlijk zijn, accountants hebben

hierin helemaal een slechte naam. De schrijver van deze 'voor Dummies' slaagt er echter in

om dit vooroordeel aan het wankelen te brengen. Eikelenstam is zelf RA en weet het

onderwerp btw verrassend goed voor het voetlicht te brengen. Duidelijke zinnen, veel

voorbeelden, gelardeerd door korte alinea's met de valkuilen van de toch wel ingewikkelde btw-voorschriften.

Een boekje over btw dat redelijk makkelijk wegleest, het kan verkeren. En even doorredenerend; 'Accountancy

voor dummies', wie durft?

Marcel Eikelenstam, Btw voor dummies, Pearson Education Benelux bv 2011, ISBN 978 90 430 2268 2

Managementboek.nl heeft een breed assortiment op voorraad en levert binnen 1 à 3 werkdagen.
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