12. januar 2015

To klassiske opdateringskurser –
Dødsbobeskatning og Konkurrence Nyt
Kære Webmaster
Arbejder du med dødsboer eller konkurrenceret er det tid til den årlige opdatering

Dødsbobeskatning - torsdag den 5. februar 2015, kl. 10:00 - 17:00, i København

Advokat Birte Rasmussen og advokat Lars Grøngaard gennemgår de grundlæggende regler for dødsbobeskatning, inklusiv de
senere års lovændringer og retspraksis, så kursister med erfaring fra området bliver opdateret med seneste nyt. Særligt vil den
ændrede praksis for skattepligt af fællesboer blive gennemgået. Reglerne om genoptagelse af tidligere sluttede boer, herunder
hvornår det er interessant at få genoptaget et bo, såvel som ny lovgivning om dette spørgsmål vil blive gennemgået. Reglerne
gennemgås med en praktisk vinkel. På dette årlige kursus træffer du en række kolleger og kan udveksle erfaringer.
Pris for medlemmer af Danske Advokater er kr. 3.900 + moms. (7 lektioner/ bonuspoint)
Klik her for at se kurset på vores hjemmeside

Konkurrence Nyt - tirsdag den 24. februar 2015, kl. 09:00 - 16:00, i København

Sanktionsreformen i 2013 indførte fængselsstraf og højere bøder. EU har netop vedtaget et direktiv, der skal gøre det lettere for
virksomheder og forbrugere at få erstatning fra virksomheder, der har overtrådt konkurrencereglerne. Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen offentliggjorde i september 2014 vejledningen ”Informationsaktiviteter i brancheforeninger”, der søger at
klarlægge grænserne for, hvad brancheforeninger må udtale sig om. Advokat Martin André Dittmer og en kreds af sagkyndig fra
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil på kurset give en fuld opdatering på afgørelser og praksis, som påvirker virksomheder og
organisationer i Danmark.
Pris for medlemmer af Danske Advokater er kr. 3.900 + moms. (7 lektioner/bonuspoint)
Klik her for at se kurset på vores hjemmeside
________________________________________________________________________________________________________

KursusBonus - som noget helt nyt optjener du bonuspoint (21 point giver dig ret til
et gratis halvdagskursus)

Tilmeld dig straks…
Tilmelding kan sendes direkte til service@danskeadvokater.dk eller ved besvarelse af denne mail.
Har du spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse til os på samme mail eller på telefon 33 43 70 00.

Med venlig hilsen
Danske Advokater

