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Nyheder

Nye regler om dækning af indskud på klientbankkonti
Erhvervs- og vækstministeren har den 19. december 2014 fremsat lovforslag om ændring af
lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere
og investorer, lov om værdipapirhandel m.v. og ligningsloven. De foreslåede lovændringer
træder i kraft den 1. juni 2015.
Læs mere her

Stop for brug af formueskattekursen
Ved generationsskifter af selskaber inden for familien har
der i en lang årrække været mulighed for ved
værdiansættelsen af aktierne at anvende formueskattekursen. Regeringen har med øjeblikkelig virkning ophævet
denne mulighed.
Læs mere her

Kurser:

Ændringer af årsregnskabsloven
Erhvervs- og vækstministeren har den 28. januar 2015 fremsat
lovforslag nr. L 117 – forslag til lov om ændring af
årsregnskabsloven og forskellige andre love. Med lovforslaget
foreslås gennemført en række lempelser i regnskabsreglerne, som
det nye regnskabsdirektiv giver mulighed for.
Se de væsentligste ændringer her

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

Emner

Tid og sted

Strafferet – basis og specialist

Torsdag den 26. februar 2015
Kl. 09:00 - 16:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Få styr på forløbet og sagsgangen i en strafferetssag og dine opgaver i disse sager.
Advokat Linda Lange Kastholm
Basis, d. 26. februar 2015
Specialist, d. 18. marts 2015

Personskadeerstatning A-Z
På kurset får du de grundkundskaber, der er nødvendige for at kunne arbejde med
personskadeerstatning. Du får indsigt i de regler og den praksis, som gælder på dette
område. Samtidig får du praktiske forslag og en tjekliste til, hvordan du skal arbejde
med problemstillinger, som denne type sager rejser.
Advokat Kira Kolby Christensen
Advokat Anders Munk Zacho

Onsdag den 18. marts 2015
Kl. 09:30 - 16:30
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Tirsdag den 10. marts 2015
Kl. 09:00 - 16:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Dødsbobehandling – basis
Få styr på arbejdsgangen i dødsbobehandling fra start til slut.
Advokat Helle Larsen
Advokat Jesper M. Koefoed

Torsdag den 19. marts 2015
Kl. 09:30 - 17:30 til
fredag den 20. marts 2015
Kl. 09:30 - 15:00
Comwell Korsør

Digital tinglysning - Step by step – Aarhus
Grundkursus – tinglysningssystemet, digital signatur, oprettelse, underskrift og
anmeldelse, underskriftsmapper, dokumenttyper, fuldmagter m.v.

Tirsdag den 14. april 2015
Kl. 09:30 - 15:00
Radisson Blu Scandinavia Aarhus

Advokat Ulla Zurita
Sekretariatschef Brian Pedersen

Retssagsbehandling - basis – Aarhus
Få styr på sekretærens opgaver og hovedpunkterne i en retssag samt udarbejdelse af
materialesamling og ekstrakt.

Onsdag den 15. april 2015
Kl. 09:30 - 16:00
Comwell Aarhus

Advokat Sune Riisgaard

Inkasso – basis
Hvad er god inkassoskik? Har kreditor krav på rykkergebyr og kan vi med rette kræve
inkassoomkostninger? Hvordan udfylder jeg et betalingspåkrav, og hvornår skal jeg
sende en stævning i stedet?

Mandag den 20. april 2015
Kl. 09:30 - 16:30
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Advokat Søren Christensen Volder

Personskadeerstatning - specialist
Fokus på erstatningssystemet, private forsikringer, helbredelsesudgifter, svie og
smerte, varigt men.

Tirsdag den 21. april 2015
Kl. 09:30 - 16:30
til onsdag den 22. april 2015
Kl. 09:30 - 16:30

Advokat Janne Juul Wandahl
Advokat Karina Kellmer

Danske Advokater, Valencia, Kbh.

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.

