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Nyheder

Styresignal: omvendt betalingspligt for mobil, tablets mm
Som omtalt i nyhedsmail før sommerferien er der pr. 1. juli 2014 kommet nye
regler om omvendt betalingspligt for bl.a. mobiltelefoner, tablets og bærbare
computere. Det betyder, at det er køber – og ikke som normalt sælger – der
skal afregne momsen. Advokatvirksomheder, der køber mobiltelefoner, tablets
og bærbare computere fra andre danske virksomheder, skal selv beregne
moms af værdien af købet og angive den i momsangivelsens rubrik for
salgsmoms. Den beregnede moms kan advokatvirksomheder fratrække i
momsangivelsens rubrik for købsmoms efter de sædvanlige regler, hvorfor der i
de fleste tilfælde vil være tale om to regnskabsmæssige posteringer – et »plus«
og et »minus« – som tilsammen betyder, at den beregnede moms bliver
neutral for advokatvirksomheder med fuld fradragsret. SKAT stiller krav om, at
der sker separat bogføring af indenlandsk køb med omvendt betalingspligt.
SKAT har den 9. september 2014 udsendt et styresignal, der kan læses her

Kurser:

Indrykning i Statstidende skal nu ske
digitalt
Fra den 15. august 2014 vil det ikke længere
være muligt at levere meddelelser til
indrykning via brev, mail og fax til
Statstidende. I stedet for skal leveringen
foregå digitalt via den webformular, som er
aktuel for den pågældende meddelelse.
Læs mere her

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

Emner

Tid og sted

Selskabsret - Selskabers opløsning/ophør, ombytning, omdannelse
– specialist

Tirsdag den 30. september 2014
Kl. 9.30-16.30

Opnå et indblik i – eller en opdatering af - teori og praksis inden for specifikke dele af
selskabsretten, herunder din rolle i forbindelse hermed.

Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Sekretær Jette Damgaard og advokat Flemming Hartvig Pedersen

Digital tinglysning - Pant – Aarhus
Få fif og gode råd til at gennemføre en anmeldelse samt en praktisk gennemgang af
anmeldelserne inden for hæftelsesrubrikken samt virksomhedspant i personbogen.

Tirsdag den 30. september 2014
Kl. 09:00 - 15:30
Radisson Blu Aarhus

Advokat Ulla Zurita og ejendomsmægler Jette Sjælland

Retssager – specialist
Bliv i stand til at påtage dig selvstændige opgaver i forbindelse med behandlingen af
en retssag.

Tirsdag den 7. oktober 2014
Kl. 09:30 - 16:30
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Advokat Sune Riisgaard

Digital tinglysning – Servitutter
Få fif og gode råd til at gennemføre en anmeldelse samt en praktisk gennemgang af
anmeldelserne inden for servitutrubrikken.

Tirsdag den 21. oktober 2014
Kl. 09:00 - 15:30
Radisson Blu Aarhus

Advokat Ulla Zurita og ejendomsmægler Jette Sjælland

Konkurs – basis
Bliv i stand til selvstændigt at kunne håndtere grundlæggende ekspeditioner i
forbindelse med behandling af et konkursbo.

Torsdag den 23. oktober 2014
Kl. 09:30 - 16:30
Radisson Blu Aarhus

Advokat Michala Roepstorff og advokat Ulrik Asbjørn Lannik

Tvangsauktioner – basis – NY DATO!
2-dages kursus. Auktionsgrundlaget, forberedelse og forløbet ved domstolene,
salgsopstillingen, fordringer og sikkerhedsstillelse – praktiske eksempler. Deltagerne
får en grundlæggende gennemgang af forløbet ved tvangsauktioner over fast
ejendom.

Mandag den 27. oktober 2014
Kl. 09:30 - 16:30
Tirsdag den 28. oktober 2014
Kl. 09:30 - 16:00

Advokat Jakob Stilling

Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Udvidet fogedret – specialist

Tirsdag den 28. oktober 2014
Kl. 09:30 - 16:30

Målet er, at du selvstændigt bliver i stand til at varetage sagsbehandlingen af
kreditkøbssager og tvangsrealisation i udlægssager.

Danske Advokater, Valencia, Kbh
Advokat Tanja Lykke Stougaard
Advokat Søren Christensen Volder

Tvangsauktioner – specialist
Fokus på problematikker som særskilt/samlet opråb, alternativt opråb, delvis
dækning, brugspant, tvangsauktionsklausuler, panthaveradministration m.v.

Tirsdag den 4. november 2014
Kl. 09:30 - 16:30
Danske Advokater, Valencia, Kbh

Advokat Bo Vadt Christensen
Advokat Jakob Stilling

Se alle kurser her

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

