
Udvalgt til praktikere, som arbejder 
med regnskab, revision og skat.

Produktoversigt 2023

Læs mere om produkterne i detaljer på karnovgroup.dk/revision



Revisormanual 
Opslagsværk med regler, satser og beløbsgrænser indenfor skat, regnskab, moms m.v.
 
Eksempelmanual 
Beregningseksempler og forklaringer til skattelovgivningen
 
Afgiftsmanual 
Opslagsværk om afgifter
 
Momsmanual 
Opslagsværk om moms
 
EU-Momsmanual 
Opslagsværk om momsreglerne indenfor EU
 
Revisionsmemo 
Opslagsværk med beskrivelser og eksempler på emner og begreber indenfor revision
 
Regnskabsmemo 
Opslagsværk med beskrivelser og eksempler på emner og begreber indenfor regnskab
 
Den juridiske vejledning
 
Danmarks love 
Gældende og historiske love uden Karnovs noter
 
Administrative forskrifter 
Bekendtgørelser, cirkulærer, meddelelser og styresignaler m.v. indenfor skat, revision og regnskab
 
Satser og beløbsgrænser 
For skatte- og afgiftslove
 
Internationale revisions- og regnskabsstandarder, vejledninger m.v. 
Inklusiv Revisorhåndbogens indhold
 
Revisornævnets kendelser 
Domstols- og administrativ praksis 
Fra Skat.dk (SKM/TfS) og Afgørelsesdatabasen (LSR)
 
EU-direktiver 
Indenfor skat, moms, afgifter, revision og regnskab
 
Danske Revisorer 
Foreningen Danske Revisorer (FDR) medlemsblad
 
UfR-domme, som er relevante for love om om skat, moms, revision og regnskab
 
Karnov Law 
Udvalgte danske love oversat til engelsk
 
Tidsskriftsarkiv 
TfS, Skat Udland, SpO, Ugens kommentar, UfS, Kommentarer til Praksis, SRF Skattefagligt, Momspanelet, Revisorbladet
 
Revision & Regnskabsvæsen 
Onlineversion
 
Karnovs noter 
Til love indenfor skat, moms, afgifter, revision og regnskab
 
Forarbejder 
Til love indenfor skat, moms, afgifter, revision og regnskab
 
Årsrapporten med kommentarer 
Onlineversion af bogudgave
 
Årsrapport efter IFRS 
Onlineversion af bogudgave
 
Revisorloven med kommentarer 
Onlineversion af bogudgave

Karnov Revision og Regnskab
Til støtte i både klassiske revisionsopgaver og rådgivning af virksomheder.
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Karnov Onlinebibliotek

Karnov Skat & Regnskab Onlinebogpakke
 
Karnov SkatteGuiden 
(digitalt værktøj til omstruktureringsopgaver og ejendomsavancebeskatning)

Karnov Business Optimiser – Grundpakken

Karnov Business Optimiser - Værdiansættelsespakke

Produkter uden behov for pakke

Tilkøb til pakke

Erhvervsjura 
Lynguides, formularer, tjeklister og kildehenvisninger
 
Worldwide Business Tax Guide* 
Opslagsværk med forklaringer og analyser af en række landes skattesystemer m.v. (engelsk)
 
International Tax Treaties** 
Internationale dobbeltbeskatningsaftaler mellem verdens lande
 
Karnov Law 
Udvalgte danske love oversat til engelsk
 
Lov om finansiel virksomhed med kommentarer 
Onlineversion af bogudgave
 
Selskabsloven med kommentarer 
Onlineversion af bogudgave 
 
Konkursloven med kommentarer 
Onlineversion af bogudgave
 
Momsloven med kommentarer 
Onlineversion af bogudgave
 
Årsrapporten med kommentarer 
Onlineversion af bogudgave
 
Årsrapport efter IFRS 
Onlineversion af bogudgave
 
Revisorloven med kommentarer 
Onlineversion af bogudgave
 
TAXO og SR-Skat (online)
 
Dobbeltbeskatning 
Gældende DBO’er med kommentarer samt historiske aftaler, forarbejder samt OECD’s modeloverenskomst (inkl. MLI i 2023)
 
Transfer pricing guidelines 
Fra OECD

** Giver adgang til 5 brugere.

* Giver adgang til 3 brugere. 



Træf bedre beslutninger.
Hurtigere.

Kontakt

Kontakt vores kundeservice på mail:
kundeservice@karnovgroup.com

eller telefon:
33 74 07 00

– og hør mere omkring Karnovs produkter, pakker og priser


