
Thomson Reuters afholder KURSUS I AKTUEL SKAT i samarbejde med lektor Ole Aagesen fra 
Professionshøjskolen Metropol.

Ole Aagesen gennemgår de nye skatteregler inden for kursgevinst- og aktieavancebeskatning, 
så både medarbejdere og ledelse er godt forberedt til den forestående selvangivelsessæson. 
Ole Aagesen vil bl.a. gennemgå følgende:

•	 Ændret beskatning af personers kursgevinster og tab, herunder blåstemplede obligationer
•	 Nedsættelse af skattesatsen for kapitalindkomst
•	 Ændret beskatning af gevinst og tab af investeringsbeviser i investeringsforeninger
•	 Fraflytterskat på fordringer og finansielle kontrakter

REDSKABER fRA REVISOfT
Thomson Reuters giver efter den første del af kurset en kort præsentation af Revisofts
skatteberegningsprogrammer. 

Fokus vil være på nyheder fra Revisoft, bl.a. det nye program Anlægskartotek.
Anlægskartotek er et unikt værktøj til registrering af aktiver, herunder værdipapirer, driftsmid-
ler, ejendomme og immaterielle aktiver. Programmet kan anvendes til beregning af skatte-
mæssig og regnskabsmæssig avance, herunder noter til årsregnskabet.

VI VIL GERNE GIVE DIG NETOP DET, DU HAR BRUG fOR
Bruger du allerede Revisoft, og har du konkrete spørgsmål til brugen af programmerne, kan 
du sende dem til os forud for kurset. Hvis du endnu ikke kender Revisoft, vil vi også meget 
gerne vide, om du har særlige spørgsmål til brugen af vores skatteberegningsprogrammer. 
Med din hjælp, kan vi planlægge dit kursus bedre. 

KOmPETENcEGIVENDE (REVISORS EfTERUDDANNELSE):
Kursets to dele giver tilsammen 5 lektioner inden for Øvrige områder inden for revisors  
virksomhedsområde.

måLGRUPPE
Kurset henvender sig til alle med interesse for skat, især revisorer og skattekonsulenter.

kursus i aktuel skat

Program

KL. 09.00-09.15
Velkomst v/ Flemming L. Bach fra Thomson Reuters

KL. 09.15-11.30
Ole Aagesen, Lektor, Professionshøjskolen Metropol

KL. 11.30-13.00
Bernt Ranfeldt, Revisoft

Der vil under mødet blive serveret kaffe og let frokost.

Bliv forberedt
til den
forestående
selvangivelses-
sæson

”

kursusdatoer

onsdag den 13. oktober 2010
Comwell Kolding
Skovbrynet 1 
6000 Kolding

mandag den 1. november 2010 
Comwell Roskilde
Vestre Kirkevej 12, Himmelev
4000 Roskilde

torsdag den 4. november 2010
Comwell Rebild Bakker
Rebildvej 36
9520 Skørping

tidsPunkt
Kl. 09.00 - 13.00

Pris
Pris pr. deltager er kr. 495,- ekskl. moms
- inklusiv kaffe og let frokost.

kursusledere
Ole Aagesen, lektor fra Professionhøjskolen 
Metropol
Bernt Ranfeldt, Revisoft
Flemming L. Bach, Thomson Reuters

tilmelding
Tilmelding kan ske på 33 74 07 00 - tast 3 
eller på www.revisoft.dk/kurser

sPørgsmål
Spørgsmål til Revisofts programmer kan 
sendes på mail til:
revisoft.danmark@thomsonreuters.com 


