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Kursus i Aarhus og København

Er du klædt på til at optimere din
rådgivning overfor dine formuende
kunder?

Kurset omfatter følgende emner:
 Aktuelle skattenyheder
 Virksomhedsordningen en status
 Aktionærlån
 Et typisk generationsskifte
 Alternativ til selskab

Deloitte vil gerne give dig en opdatering

Pris

inden for nogle af de skattemæssige om-

Prisen for deltagelse i kurset inkl. forplejning er

råder som formuende kunder typisk ef-

3.500 kr. (ekskl. moms).

terspørger. Vi inviterer dig derfor med til
vores kursus.

Udbytte
På kurset sætter vi fokus på en række
aktuelle skattemæssige problemstillinger i
forhold til formuende kunder som gør dig i
stand til at identificere de skattemæssige
faldgruber som kunderne typisk møder.

Målgruppe
Du arbejder i den finansielle sektor som
private banking-rådgiver/formuerådgiver,
og du har ofte kontakt med formuende
kunder.

Tilmelding
Tilmelding senest den 14. september
2015 til Marianne Engholt på tlf. 30 93 66
10 eller mengholt@deloitte.dk

Tid og sted
Tirsdag den 29. september 2015
kl. 9.00 - 16.00
Deloitte
City Tower
Værkmestergade 2, 18-21. etage
8000 Aarhus C
Mandag den 19. oktober 2015
kl. 9.00 – 16.00
Deloitte
Weidekampsgade 6
2300 København S
Ved flere deltagere fra samme virksomhed gives der 25% rabat.
Ved afbud senere end 14 dage før kurset
faktureres 50% af deltagergebyret.

Kontakt
Har du spørgsmål til seminaret, er du
velkommen til at kontakte:
Tanja Stocholm på tlf. 20 33 44 06.



K/S-projekter



Partnerselskaber

 Aktieløn
 Pension
 Ferieboliger i Danmark og udlandet
 Lejligheder til børn
 Flytning til udlandet
 Arbejde på tværs af landegrænser
 Dødsbobeskatning – hvordan kan der optimeres og hvad er faldgruberne
 Andre aktuelle emner kan bliver inddraget

