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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 skatteret, 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 
skattemæssig problemstilling.

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

• Et omfattende kursusmateriale, der kan bruges som opslags-
værk.

Godkendt efteruddannelse
Vi har sammensat kurset i skatteret for advokater, så du bliver 
opgraderet på en lang række relevante områder.
Når du tager på studierejse til Gran Canaria optjener du som 
advokat 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 forfatter 
til en lang række artikler, primært 
offentliggjort i TfS og Revision & 
Regnskab. Medlem af bestyrelsen 
for Danmarks Skatteadvokater. 
Ekstern lektor i skatteret og of-
fentlig 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. Chri-
stiansen. Har bl.a. været ansat i 
Foreningen Registrerede Reviso-
rers skatteafdeling. Har betydelig 
undervisningserfaring.
 

Undervisningsprogram
Der er ingen undervisning på ankomstdagen lørdag den 20. fe-
bruar og hjemrejsedagen lørdag den 28. februar. Ligeledes er 
der fridage torsdag den 26. og fredag den 27. februar
Der bliver arrangeret mindst en fælles middag og andre fælles 
aktiviteter, som du kan deltage i, hvis du ønsker det.



Program:
Lørdag den 20. februar
Ankomst til Gran Canaria
Kl. 19 Velkomstmøde – Vi mødes i receptionen
Kl. 20 Fælles middag i hotellets restaurant

Søndag den 21.2 
Kl. 7-10 Morgenmad
Kl. 10 Registrering og info
Kl. 10-13 Skatterettens grundstruktur del. 1: 

Overordnet gennemgang af skatterettens 4 hoved-
problemstillinger: 
•  Hvem er skattepligtig? 
•  Hvordan opgøres den skattepligtige indkomst? 
•   Hvordan beregner man den skat, som de facto 

skal betales?
 •   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 opgørelsen af den skat-
tepligtige indkomst.

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

vinst beskatning.
 Der vil være en grundlægende gennemgang af reg-

lerne for beskatning af ejendomsavance/tab, aktie-
avance/tab, gevinst/tab på fordringer og gæld, ge-
vinst/tab på immaterielle aktiver samt gevinst/tab 
på løsøre.

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

Mandag den 22. februar
Kl. 7-10 Morgenmad
Kl. 10 Registrering og info
Kl. 10-13 Særligt om opgørelse af den skattepligtige 

indkomst for hhv. selvstændige erhvervsdrivende 
og lønmodtager og generelt om skatteberegning for 
fysiske personer, herunder overordnet gennemgang 
af virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastord-
ningen.

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

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

indkomst for juridiske personer med fokus på 
kapital selskaber og generelt om skatteberegning for 
juridiske personer med fokus på kapitalselskaber.

 Der vil tillige være en helt overordnet gennemgang 
af reglerne for omdannelse af personligt drevne virk-
somheder til selskaber og omdannelse af kapitalsel-
skaber, herunder aktieombytning, fission og fusion.

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

Tirsdag den 23. februar
Kl. 7-10 Morgenmad
Kl. 10 Registrering og info
Kl. 10-13 Aktionærbeskatning – særligt fokus på beskat-

ning af maskeret udbytte samt beskatning af aktio-
nærlån, herunder med fokus på SKATs styresignal 
fra den 3. december 2014.

 Værdiansættelse inden for skatteretten med særligt 
fokus på de muligheder, som SKATs interne værdi-
ansættelsesregler medfører.

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

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

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

Onsdag den 24. februar
Kl. 7-10 Morgenmad
Kl. 10 Registrering og info
Kl. 10-13 Grundprincipper for håndtering af kontak-

ten med SKAT – mange tvister med SKAT kan 
forebygges, 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)

Torsdag den 25. februar
Fridag Mulighed for golf
Kl. 20 Middag på Gourmet restaurant i bjergene – arrange-

ret tur.

Fredag den 26. februar
Fridag  Mulighed for golf

Lørdag den 27. februar
Hjemrejse



 

http://faktakurser.dk

Sådan bor du
Hotel Gloria Palace Amadores er designet som et kæmpemæs-
sigt krydstogtskib med alle de mest luksuriøse faciliteter, du 
kan ønske dig.
Hotellet har en fantastik beliggenhed. Uanset hvor du er på ho-
tellet, har du en betagende udsigt over havet. Der er forskudte 
niveauer med sol eller skygge.
Pool-området oser af afslapning og tilbagelænet luksus midt 
mellem swimmingpools og solsenge.
Der er en række smagfulde og indbydende restauranter og ba-
rer, hvor du kan forkæle ganen og nyde et godt glas.
Hotellet har wifi på fællesarealer og på værelserne.

Adresse
Avenida de la Cornisa s/n
Barranco de Amadores
Gran Canaria
Spanien
Tlf. 0034 928 128 510

Fritid
På hotellet er der et hav af faciliteter og underholdning både 
dag og aften.

Du kan f.eks. forkæle dig selv i velværecentret med:
• Thalassoterapi
• Sauna
• Fitness
• Jacuzzi
• Massage
• Akupunktur

Golf på Gran Canaria
Gran Canarias behagelige klima gør det muligt at spille golf 
hele året.
Hvis der er stemning for det og nok deltagere, der spiller golf, 
arrangerer Fakta Kurser en turnering.
Der er masser af muligheder for at få spændende oplevelser på 
Gran Canaria.
Fakta Kurser arrangerer i samarbejde med Bravo Tours mindst 
en udflugt.

Priser
Kursist i delt dobbeltværelse: 18.598 kr. pr. kursist
Kursist i enkeltværelse: 19.998 kr. 
Kursist med ledsager i delt dobbeltværelse: 30.998 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.  

Tilmeldingsfrist
Den 20. december 2015

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


