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Hvordan beskattes selskaber og andre juridiske personer?Hånd- og lærebog om erhvervsbeskatningen og
beskatningen af selskaber og andre juridiske personer og deres deltagere.Skatteretten 2 udkommer nu i 7.
udgave og udgør sammen med Skatteretten 1 en samlet og dybtgående fremstilling af dansk
indkomstskatteret.Skatteretten 2 behandler følgende emmer:ErhvervsbeskatningBeskatning af aktieselskaber
mv.
KoncernbeskatningUdbyttebeskatningBeskatning ved selskabsstiftelse, kapitalændringer og rekonstruktion
mv.GenerationsskifteOmstruktureringBeskatning af fonde og
foreningerKooperationsbeskatningPersonselskabsbeskatning. Bogen har et dobbelt formål som både lærebog
og håndbog, hvor ønsket er at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Bogen er derfor opdelt i
overskuelige tekstafsnit og omfattende noter, der tilgodeser praktikerens behov for information gennem
fyldige henvisninger til love, lovforarbejder, administrativ praksis, domme og litteratur mv.Nyt i 7.
udgaveUd over den almindelige ajourføring af de forskellige emneområder er strukturen ændret og flere af
kapitlerne er skrevet helt om.MålgruppeSkatteretten 2 kan dels fungere som håndbog for advokater, revisorer

og andre praktikere, dels som grundlag for undervisning i skatteret på universiteter og andre højere
læreanstalter, herunder især undervisningen på jurastudiet.Om forfatterneProfessor, dr.jur. Jan Pedersen,
Juridisk Institut, Aarhus UniversitetLektor, ph.d. Malene Kerzel, Juridisk Institut, Aarhus UniversitetLektor,
ph.d. Jane Ferniss, Juridisk Institut, Syddansk UniversitetAdvokat, ph.d., ekstern lektor Claus Hedegaard
Eriksen, Holst, Advokater
jur.
Skattepligt og beskatning af finansielle kontrakter Forældrekøbet trin for trin. Jakob Bundgaard is the
managing director of CORIT Advisory, advising leading companies broadly on tax law and strategic matters.
Der er også mulighed under fanebladene med kurserne at læse om kursusindhold mv. jur. Foreningens navn er
“Dansk Forening for EU-skatteret”. Betegnelsen kan i jussen beskrive alt fra egne vurderinger, en pedagogisk
sammenfatning av enkeltregler til grunnleggende menneskerettigheter.
NAVN OG HJEMSTED §1. 2006 55 SKATT Del I: Realisasjonsprinsippet – skatterettslig tidfesting Fra og
med 2005 opphørte koblingen mellom regnskap og skatt som Forsendelse: Danmark: Kr. E-mail: jb@corit.
Vores kurser dækker stort set alle relevante områder inden for afgifts- og skatteretten. He possesses a special
expertise within the field of company and group taxation, international tax law. og advokat og har tillige en
mastergrad i skatteret. NAVN OG HJEMSTED §1. Side 3 Finansielle kontrakter 14. Du kan downloade
vores kursusprogram her.
Trin 1 – Find egnet bolig; Trin 2 – Budget og huslejefastsættelse; Trin 3 – Køb af bolig; Trin 4 – Regnskab,
… Revisjon og Regnskap 6. og advokat og har tillige en mastergrad i skatteret. udgave af Jens Olav Engholm
Jacobsen m. NAVN OG HJEMSTED §1. moms per ordre – dog ikke ved samlet køb mindst 2 bøger.
Foreningens navn er “Dansk Forening for EU-skatteret”. kr.

