Hvis du ikke kan læse indholdet af denne mail, se her

KURSER FOR
ADVOKATER
15/2014

DANSKE
ADVOKATER
RÅDGIVERANSVAR FRA FLERE VINKLER

Tid. Højesteretspræsident Torben Melchior giver sammen med en kreds af erfarne advokater hver deres indsigt og synspunkter på
rådgiveransvar. Hvad er normen – skærpelser, lempelser, bevisbyrde, flere skadestyper, domstolenes praksis m.v.. Kurset er
tilrettelagt i samarbejde med Domstolsstyrelsen, og den blandede deltagerkreds vil gøre kurset særlig interessant.
Rådgiveransvar afholdes tirsdag den 2. september 2014, kl. 10:00 - 16:00, Radisson Blu Aarhus.
Læs mere og tilmeld dig her

Klik på emnet for at åbne den fulde beskrivelse og/eller bestille online

Emner

Ny forbrugeraftalelov

Den 13. juni 2014 trådte en ny lov om forbrugeraftaler i kraft.
Alle advokater skal have kendskab til de nye regler –
både af hensyn til klientrådgivningen men også af hensyn
til egen virksomhed. Hvornår er der indgået en fjernsalgsaftale
og hvad gælder om fortrydelsesret?
Advokat, Videnpartner Lars Lindencrone Petersen

Drift af advokatvirksomhed – efter finanskrisen
Alle advokatvirksomheder skal fokusere på bedre
indtjening og færre omkostninger. Derfor handler
dette kursus om Indtjening, debiter bar tid, timepriser, faktureringsvaner,
markedsføring, salg af flere ydelser, nye forretningsområder, trends m.v.
Fælles med advokatforeninger.
Advokat Carl Erik Skovgaard Sørensen

Partnerselskaber

Vi fokuserer på fordelene og ulemperne ved selskabsformen,
så du kan guide dine klienter i, hvornår den er mere
eller mindre attraktiv at benytte.

Tid og sted
Mandag den 1. september
2014
Kl. 13:00 - 17:00
Valencia, København
Mandag den 8. september
2014
Kl. 13:00 - 17:00
Radisson Blu Aarhus

Onsdag den 3. september
2014
Kl. 10:00 - 16:00
C4 Videncenter, Hillerød
Mandag den 8. september
2014
Kl. 10:00 - 16:00
Hotel Vojens, Vojens

Onsdag den 10. september
2014
kl. 10.00 – 17.00
Danske Advokater, Kbh.

Advokat Søren Elmann Ingerslev
Revisor Ole Skou

Bolig, leje og skat

Ejendomsavancebeskatning, beskatning af parcelhuse og sommerhuse,
udleje af privatbolig,interesseforbundne
parter m.v. Skattemæssige muligheder og faldgruber.
Fælles med DBA
Advokat Birgitte Kjærulff Vognsen

Torsdag den 11. september
2014
Kl. 13:00 - 16:00
Valencia, Kbh.

Høj
aktuelt

Værdiansættelse af goodwill og unoterede kapitalandele
Styrk din viden og få indblik i, hvad de nye regler for
revisorer går ud på.
Fælles med Danmarks Skatteadvokater
Advokat Bent Ramskov Laursen
Chefkonsulent Vibeke Sylvest

Afhøring - som man spørger, får man vidner

Bliv knivskarp på den gode afhøring. Den kræver forberedelse
men også evnen til at improvisere. Forberedelsens karakter
skal ramme netop denne balance.

Torsdag den 11. september
2014
Kl. 09:30 - 16:00
DELACOUR Aarhus
Mandag den 22. september
2014
Kl. 09:30 - 16:00
Horten, Hellerup

Onsdag den 8. oktober 2014
Kl. 10:00 - 17:00
Valencia, Kbh.

Advokat Dan Terkildsen
Kommunikationsrådgiver Knud Lindholm Lau

Husk at tilmelde dig vores Fagdag
Kom og bliv inspireret, mens du netværker med dine branchekollegaer.
Tilmeld dig her

Torsdag d. 18. september
2014
kl. 9-18
Scandic Copenhagen, Kbh.

Se alle kurser

Skulle du mod forventning ikke ønske at modtage vore kursustilbud, kan du afmelde denne service her.

