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Sådan bor du 
Direkte ved floden i Bangkok ligger det nyeste flodhotel, Cha-
trium Riverside Bangkok.
Hotellet har to restauranter, der ligger direkte ved floden, mens 
der i nabobygninger ligger en japansk restaurant og en Star-
bucks Kaffebar.
I den store lobby ligger der en lille cafe, hvor du kan nyde et 
stykke kage eller en øl.
Hotellets swimmingpool ligger flot: Nyd udsigten over floden 
under parasollen i en behagelig liggestol samtidig med du nyder 
en drink fra poolbaren.
Der er også Fitness Center.

Værelse
Hotellets værelser er 60 m2.
De har alle balkon med storslået udsigt ud over Bangkok eller 
Chao Praya Floden.
Værelset har separat soveværelse. Opholdsrum med sidde-afde-
ling og et lille køkken.
Der er aircondition, TV, flot badeværelse, hårtørrer, safebox, 
minibar og wi-fi.

Fritid
Der er masser af muligheder for at få fantastiske oplevelser i 
Bangkok.
Fakta Kurser arrangerer i samarbejde med Bravo Tours mindst 
en udflugt.
Derudover er der mulighed for at deltage i afslutningsmidda-
gen, der foregår på en flodbåd. Vi bliver sejlet rundt, mens vi 
spiser og nyder udsigten.

Priser
Kursist i enkeltværelse: 26.500 kr.
Kursist i delt dobbeltværelse: 25.500 kr. pr. kursist
Kursist med rejsefælle i delt dobbeltværelse: 35.300 kr.
Ved køb af mindst 10 kursuspladser samtidigt inden 1. maj 2015 
Kursist i enkeltværelse: 24.500 kr.
Kursist i delt dobbeltværelse: 23.500 kr. pr. kursist
Kursist med rejsefælle i delt dobbeltværelse: 33.300 kr.

Betaling
Der fremsendes en faktura vedr. rejsen og en faktura vedr. kur-
set. 

Forsikring
Du kan tegne en erhvervsforsikring gennem Bravo Tours, der 
samarbejder med Gouda.  Den koster 958 kr. om ugen.

Tilmeldingsfrist
1. juni 2015

Du kan tilmelde dig på følgende måder
Via hjemmesiden : faktakurser.dk
Kontakt os på tlf. 7010 7019
Send mail til: lok@faktakurser.dk



Skatteretten kan være en jungle, der er svær 
at gennemskue

Er skatteret din akilleshæl?
Det kan du gøre noget ved!

Invester en uge af din tid og bliv fortrolig med de mest grund-
læggende elementer i skatteretten.

Vi har skræddersyet et kursus i skatteret til erhvervsadvokater, 
der ikke er skattenørder, men som ønsker et bedre kendskab 
til, hvordan de skal agere i sager, hvor der indgår skat. Kurset 
er også velegnet til dig, der allerede ved lidt om skatteret, men 
måske ikke har holdt dig opdateret med området.

I løbet af en koncentreret undervisnings-uge fører vi dig ajour 
og gør dig i stand til at vurdere om der er en skattesag og hvor-
når du har brug for at involvere en anden rådgiver – f.eks. en 
revisor eller en skatteadvokat.
Vores mål er at gøre dig mere sikker og tryg i forhold til skat-
teret, så du undgår at lave fejl og yde forkert rådgivning – og 
forhindre, at du i sidste ende får en erstatningssag på halsen.

Dit udbytte af kurset i skatteret for advokater
Som deltager i kurset i skatteret for advokater får du:
•  en grundlæggende forståelse for udvalgte skatteretlige pro-

blemstillinger
• viden om, hvordan du undgår at disponere ”forkert”, så det 

får negative skattemæssige konsekvenser for din klient og re-
sulterer i en erstatningssag for dig

• konkret viden om, hvordan du skal tage højde for de skatte-
mæssige følger af dine juridiske dispositioner

• tips og tricks til, hvordan du bør agere, hvis der opstår en skat-
temæssig problemstilling

• en opdatering af de nyeste tendenser og afgørelser inden for 
skatteret

Kursusdeltagerne i skatteret for advokater får tillige udleveret et 
omfattende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk.

GODKENDT EFTERUDDANNELSE
• Vi har sammensat kurset i skatteret for advokater, så du bliver 

opgraderet på en lang række relevante områder.
• Når du flytter skolebænken til Bangkok optjener du som advo-

kat 24 godkendte efteruddannelsestimer.

MÅLGRUPPE
• Kurset passer perfekt til dig, der er erhvervsadvokat og rådgi-

ver forskellige typer af virksomheder som f.eks. selvstændigt 
erhvervsdrivende og selskaber.

UNDERVISERE
Torben Bagge, advokat (H), partner i advokatfirmaet Tommy 
V. Christiansen. Leder firmaets skatteproces-afdeling. Er forfat-
ter til en lang række artikler, primært offentliggjort i TfS og 
Revision & Regnskab. Medlem af bestyrelsen for Danmarks 
Skatteadvokater. Ekstern lektor i skatteret og offentlig ret på 
Aarhus Universitet. Fast underviser på Master i SKAT. Hyppigt 
anvendt skatteekspert i medierne.

Jørgen Frausing, registreret revisor og Senior Tax Manager i 
advokatfirmaet Tommy V. Christiansen. Har bl.a. været ansat i 
Foreningen Registrerede Revisorers skatteafdeling. Har betyde-
lig undervisningserfaring.

Undervisningsprogram
Der er ingen undervisning på ankomstdagen lørdag den 24. 
august og hjemrejsedagen lørdag den 30. august. Den 29. august 
er også fridag.

Der bliver arrangeret mindst en fælles middag og andre fælles 
aktiviteter, som du kan deltage i, hvis du ønsker det.

Undervisningen forløber således
Mandag den 24. august
 Fridag
Kl. 19 Velkomstmøde – Vi mødes i receptionen
Kl. 20 Fælles spisning

Tirsdag den 25. august
Kl. 10 Registrering og info
Kl. 10-13  Skatterettens grundstruktur del. 1: 

Overordnet gennemgang af skatterettens 4 
hovedproblemstillinger:

 1.  Hvem er skattepligtig?
 2.  Hvordan opgøres den skattepligtige indkomst?
 3.  Hvordan beregner man den skat, som de fac-

to skal betales?
 4.  Skatteforvaltningsret, herunder hvordan 

løser man skatteretlige  problemstillinger.
 Overordnet gennemgang af, hvilke indtægter, 

der er hhv. skattepligtige og skattefri og hvilke 
udgifter, der fradrages i forbindelse med opgø-
relsen af den skattepligtige indkomst.

Kl. 13-16 Pause
Kl. 16-19 Skatterettens grundstruktur del. 2:
 Overordnet gennemgang af reglerne for  kapital-

gevinst beskatning.
 Der vil være en grundlægende gennemgang af 

reglerne for beskatning af ejendomsavance/tab, 
aktieavance/tab, gevinst/tab på fordringer og 
gæld, gevinst/tab på immaterielle aktiver samt 
gevinst/tab på løsøre.

Kl. 20 Fælles spisning (for dem, der har lyst)

Onsdag den 26. august
Kl. 10 Registrering og info
Kl. 10-13 Særligt om opgørelse af den skattepligtige ind-

komst for hhv. selvstændige erhvervsdrivende og 
lønmodtager og generelt om skatteberegning for 
fysiske personer, herunder overordnet gennem-
gang af virksomhedsskatteordningen og kapital-
afkastordningen.

 Dernæst en nærmere gennemgang af lov nr. 292 
af 16. september 2014 om indgreb mod utilsigtet 
udnyttelse af virksomhedsskatteordningen.

Kl. 13-16 Pause
Kl. 16-19 Særligt om opgørelse af den skattepligtige ind-

komst for juridiske personer med fokus på kapital 

selskaber og generelt om skatteberegning for juri-
diske personer med fokus på kapitalselskaber.

 Der vil tillige være en helt overordnet gennem-
gang af reglerne for omdannelse af personligt 
drevne virksomheder til selskaber og omdan-
nelse af kapitalselskaber, herunder aktieombyt-
ning, fission og fusion.

Kl. 20 Fælles spisning (for dem, der har lyst)

Torsdag den 27. august
Kl. 10 Registrering og info
Kl. 10-13 Aktionærbeskatning – særligt fokus på beskat-

ning af maskeret udbytte samt beskatning af 
aktionærlån, herunder med fokus på SKATs sty-
resignal fra den 3. december 2014.

 Værdiansættelse inden for skatteretten med sær-
ligt fokus på de muligheder, som SKATs interne 
værdiansættelsesregler medfører.

Kl. 13-16 Pause
Kl. 16-19 Gennemgang af mulighederne for at undgå util-

sigtet beskatning, herunder mulighederne for at 
gøre brug af omgørelse, selvangivelsesomvalg, 
skatteforbehold og bindende svar.

Kl. 20 Fælles spisning (for dem, der har lyst)

Fredag den 28. august
Kl. 10 Registrering og info
Kl. 10-13 Grundprincipper for håndtering af kontakten 

med SKAT – mange tvister med SKAT kan fore-
bygges, ved at der udvises fornøden omtanke  i 
kommunikationen med SKAT.

 Grundprincipper for håndtering af tvister med 
SKAT.

Kl. 13-16 Pause
Kl. 16-19 Opsamling
Kl. 20 Fælles spisning (for dem, der har lyst)

Lørdag den 29. august
 Fridag
Kl. 20 Afslutningsmiddag på floden – arrangeret tur.

Søndag den 30. august
 Fridag og hjemrejse

Mandag den 31. august
 Ankomst Kastrup


