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Affärsjurudik & Skatterätt

Oavsett om du är en småföretagare som har frågor om avtal och skatter, eller
privatperson med frågor inom familjerätten, så hjälper vi dig med att fatta
dina viktiga beslut.
JURISIUM drivs av jur.kand Rainer Jussila-Långström. Byrån har
tillstånd av Datainspektionen att bedriva inkassoverksamhet.
Jurisium är ansluten till SJB (Sveriges Juridiska Byråer).
Sammanslutningen är en intresseorganisation, grundad
1995, som verkar för kvalitet i medlemmarnas juridiska
arbete. Medlemskap i SJB garanterar trygghet, både för den
verksamme juristen och för dennes klienter.
Byråns medarbetare är godkända av Försäkringsförbundet och
Rättshjälpsmyndigheten. Fördelen för dig är att dina ombudskostnader
ersätts av ditt försäkringsbolag eller av Rättshjälpsmyndigheten.

SPETSK OMPETENS
Tack vare vår långa erfarenhet och breda kunskap verkar vi ofta som våra klienters
“husadvokat” och skapar nytta genom verksamhetsnära och preventiv juridik. Vi svarar
mot Mellanskånes näringslivs behov av juridiska tjänster. Förebyggande juridik är lönsam och
tryggar företagets affärshemligheter, kompetens och konkurrenskraft.

h a ndl ing skr aft och mod
För att bedriva framgångsrika affärsjuridiska processer och skattemål krävs
av juristen både kunnighet, lyhördhet, nogrannhet, erfarenhet, ödmjukhet
men också ett stort mått av handlingskraft och mod.
Vi tvekar inte inför att anta de utmaningar som kvalificerade domstolsprocesser, tvistemål och förhandlingar innebär.

AFFÄRSJURIDIK
Jurisium har resurserna som krävs för att driva såväl mindre som omfattande
affärsjuridiska uppdrag - samtidigt som vi erbjuder det mindre företagets
bevarade energi och personliga engagemang. Vi tar både singel- och teamuppdrag där flera olika kompetenser samverkar. Affärsjuridik är ett vitt
begrepp som associeras med olika rättsområden såsom:
Avtalsrätt
Bolagsrätt
Entreprenadrätt
Företagsöverlåtelser
Konsumentköplag och konsumenttjänstlagen
Tvistemålsprocesser och medling
Våra tjänster
Granskning och upprättande av avtal. Redan vid avtalets tillkomst kan 		
vi minimera risken för framtida tvister.
Bildande av bolag och upprättande av kompanjonsavtal.
Företräda er vid tvister. Vår grundfilosofi när det gäller tvister och processer
är att den ska vara kostnadseffektiv och affärsmässig.
Medling innan det blir en rättsligtvist som slutligen får avgöras av domstol.

SKATTERÄTT
Legalitetsprincipen - skatt får endast uttas med stöd av lag!
Den moderna skatterätten är mycket omfattande och delvis mycket komplicerad.
Förutom den svenska normgivningsmakten har medlemskapet i EU lett till att
mervärdesskatten och olika punktskatter harmoniserats i enlighet med direktiv.
Trots saknande av rättslig reglering av inkomstskatten från EU har EU-domstolen
fört fram via sin rättspraxis en form harmonisering av skatterätten byggt på
diskrimineringsförbud och den fria rörligheten för varor, tjänster och kapital.
Dessutom måste man beakta de domar som avgörs av Europadomstolen.
Europadomstolen har fört fram utvecklingen inom skatterätten, framför allt synen på
skattetillägg som en straffrättslig sanktionsåtgärd.
På grund av regelverkets komplexitet är det inte ovanligt att Skatteverket har en annan avvikande
mening än din.
VÅRA TJÄNSTER
-

Skatterättsliga utredningar - Vi tar fram beslutsunderlaget åt er så
att ni kan fatta rätt beslut.
Skatteprocesser - Vi kan lagarna, vi sköter överklaganden och vi
svarar på frågor från skatteverket.
Vid interna transaktioner mellan moder och dotterbolag tar vi fram
avtal som också beaktar skatterätten.
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