Skatteberegning
Revimaster: Professionelle skatteprogrammer til revisorer og skatterådgivere
Let og ligetil
Skatterådgivning
En cloud løsning

Opgør skattemæssigt resultat
Skatteplanlægning
Digitalt hent R75

Hurtigt, sikkert og effektivt
Minimering af skatten
Digitalt indberet oplysningsskema

Mere effektiv og tidssvarende med Revimaster - det 100 % cloudbaserede skatteprogram
Revimaster er en dynamisk virksomhed, der udvikler kvalitetssoftware til revisorbranchen. Revimaster er den næste generation af
skattesoftware, som vil gøre dit arbejde som revisor meget nemmere.
Revimaster er et program i skyen - en cloud løsning – men vel at mærke også en rigtig web-service, og således ikke bare et
Windows program, der er udstillet i skyen. Med Revimaster logger du dig bare på via internettet, og så er du i gang. Du er med
Revimaster arbejd-hvor-som-helst-klar.
Revimaster programmerne er uafhængige af operativsystem, og kan således afvikles på PC (Windows), Mac og tablet.
Rådgivning i forbindelse med skat er af stor betydning for de fleste af dine kunder. Derfor er det afgørende for dig som revisor og
skatterådgiver, at dit skatteberegningsprogram hurtigt, sikkert og effektivt kan finde den skattemæssigt optimale løsning. Dette
er alt sammen opgaver, som Revimaster løser for dig.
Revimaster skatteprogram anvendes ved skatteberegning, skatteplanlægning, skatterådgivning, minimering af skatten, opgørelse
af skattemæssigt resultat.
Revimaster web-service tilbyder adgang til følgende programmer:
RM.SK Skatteberegning: Bruges til personskatteberegning
RM.VK Virksomhedsordning: Anvendes til overskudsdisponering af personlig dreven virksomhed. Dvs. opgør kapitalafkastgrundlag, rentekorrektion, styrer hæverækkefølgen, beregner opsparing og hævning i virksomhedsordning - og meget mere.
Behandler virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen og personskatteloven.
Brugervenligt og med fuld tastaturbetjening
Selvom Revimaster er en web-applikation understøttes fuld tastaturbetjening. Dette er endnu en facilitet, som gør programmet
brugervenligt og let at arbejde med. Samtidig er dette også en ny standard, der viser, hvad du bør kunne forvente af dit webprogram.
RM.SK Skatteberegning
Har du brug for et skatteberegningsprogram af høj kvalitet, og som regner korrekt, også ved vanskelige og komplicerede
skatteberegninger, så kommer du ikke uden om RM.SK fra Revimaster
Revimaster digital kommunikation med Skattestyrelsen
Revimaster programmet tilbyder digitalt at hente R75 oplysninger fra Skattestyrelsen via SA Pro, hvorved du selv er fri for at
indtaste disse oplysninger. Herudover tilbyder programmet også digitalt at indberette oplysningsskema til Skattestyrelsen.
RM.VK Virksomhedsordning
RM.VK behandler alle forhold omkring virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. I RM.VK kan man nemt overskue hvor
man er i programmet og i indtastningsprocessen.
RM.VK er et fleksibelt program, hvor du som bruger kan vælge forskellige specifikationsgrader for indtastning. Herved kan du
sammensætte indtastningen, sådan at det passer til dit behov. Beregningerne understøttes også af mulighed for simulering med
præsentation af, hvad skatten vil udgøre ved virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen henholdsvis personskatteloven.
Dette giver et optimalt beslutningsgrundlag.
Ved virksomhedsordningen kan RM.VK beregne netop det beløb ”Hensat til senere hæving”, som optimalt minimerer skatten.
Se og læs mere på www.revimaster.dk.
Er du interesseret i at høre mere?
Ring til Revimaster – få en uforpligtende samtale med os og hør om de moderne web-skatteprogram-løsninger, som vi kan tilbyde
dig.
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