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

DANSKE
ADVOKATER

KURSER FOR
ADVOKATER
11/2016

HAR DU STYR PÅ, HVORDAN DU RÅDGIVER OM DIGITAL ARV?
Bliv bedre til at forstå hvilke regler der gælder for digital arv – i testamenter, på de sociale medier og mange andre steder. De fleste
mennesker har en eller flere mailkonti, som de efterladte måske skal have adgang til. Eller en holdning til om deres konti på sociale
medier skal lukkes eller fortsætte efter døden.
Vi har et kursus målrettet til dig, som fungerer som rådgiver for testatorer, som bobestyrer, som advokat for privatskiftende arvinger
eller som arvingsrepræsentant.
Underviser advokat Johan Hartmann Stæger
Kurset afholdes den 1. september 2016 kl. 09:30 - 12:00 hos Danske Advokater, Valencia, København
Læs mere her.

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

Emner

Tid og sted

Boligfinansiering

Onsdag den 27. april 2016
kl. 09:30 - 12:30
Danske Advokater, Valencia,
Kbh.

Få kendskab til de forskellige låntyper og disses fordele og ulemper. Det er vigtige
elementer i den rådgivning, man som advokat yder til boligkøberne, når de foretager
deres livs største investering.
Direktør Karsten Beltoft, Realkreditforeningen
Tilmeld dig på mail

Aktuel skat 2016

Tirsdag den 3. maj 2016
kl. 09:00 - 15:30
C4 Videncenter, Hillerød

Advokat Torben Bagge og tax manager Jørgen Frausing

Onsdag den 1. juni 2016
kl. 09:00 - 15:30
BEST WESTERN Golf Hotel
Viborg

Alle erhvervsadvokater har brug for at følge med i skatteretten. Vi gør det nemt for dig
med Aktuel skat 2016.

Tilmeld dig på mail

Tirsdag den 14. juni 2016
kl. 09:30 - 16:00
Comwell Middelfart

EU-Forordning om persondata – nye strammere regler

Du skal forberede dig på den helt nye dagsorden NU! Forordningen gælder fra 2018,
men det tager lang tid at komme op på det krævede niveau, så du skal i gang nu!
På kurset introduceres de nye regler i persondataforordningen, og forslag til, hvordan
man kommer i gang med arbejdet. Et særligt element er fokus på
informationssikkerhed, hvorfor kurset også vil indeholde en gennemgang af
grundlæggende regler for datasikkerhed.

Kurset afholdes mandag den 9.
maj 2016
kl. 10:00 - 17:00 i København.
Læs mere her
og tirsdag den 17. maj 2016
kl. 10:00 - 17:00 i Scandic
Aarhus City.
Læs mere her

Advokat Catrine Søndergaard Byrne og Erling Scharling, Trust ApS
Tilmeld dig på mail

Company and commercial contract drafting

This course will offer useful tips on contract-drafting in English and risks to be
avoided. It will also offer guidance on differences between the common law and Danish
systems of contract law and the implications for contract-drafting.

Torsdag den 12. maj 2016
kl. 09:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia,
Kbh

Solicitor David Fletcher
Tilmeld dig på mail

Udlændingeret for familieretsrådgivere

Visumregler, familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse, statsborgerskab,
køb af fast ejendom, skilsmisse, forældremyndighed og samvær

Fredag den 20. maj 2016
Kl. 10:00 - 15:30
Danske Advokater, Valencia,
Kbh

Advokat Bjørn Dilou Jacobsen og advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja
Tilmeld dig på mail

Få styr på de skatteretlige regler ved køb og salg af fast ejendom

Mandag den 23. maj 2016
kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia,
Kbh

Advokat Thomas Booker

Tirsdag den 11. oktober 2016
kl. 10:00 - 17:00
Radisson Blu Scandinavia Aarhus

Få ajourført og udbygget dit kendskab til de skatteretlige regler i forhold til fast
ejendom, herunder særligt kapitalgevinstreglerne i ejendomsavancebeskatningsloven
(EBL).

Tilmeld dig på mail

Vi har følgende aktualitetskurser på Færøerne:

Hotel Hafnia, Torshavn

Ny lov om voldgift den 30. maj 2016. Læs mere her
Mangler ved fast ejendom den 31. maj 2016. Læs mere her
Selskabsret den 1. juni 2016. Læs mere her
Tilmeld dig på mail

Fonde

Stiftelse, vedtægter, administration, uddelinger, skat, formuepleje, opløsning. Omfatter
både erhvervsdrivende (de nye regler) og ikke-erhvervsdrivende fonde.

Torsdag den 2. juni 2016
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia,
Kbh

Advokat Niels Kahlke, partner Susanne Nørgaard og Martin Poulsen
Tilmeld dig på mail

Få mere kursus for pengene

KursusBonus er skabt for at give dig mere efteruddannelse for færre penge. Når du køber bonusgivende kurser eller
uddannelser hos os, får du bonuspoint, der kan anvendes til gratis deltagelse på halv- eller heldagskurser. KursusBonus er
gældende, uanset om du er medlem af Danske Advokater eller ej.
Det er helt enkelt – se her hvordan

Se alle kurser

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

