
 Skattefaglig forening 

Indbydelse til kursus 
   

 

 

Statsskatteloven - i går, i dag og i morgen 
 

Formål 
Statsskattelovens §§ 4-6 omhandler, hvad der er skattepligtige indtægter, og hvilke 
udgifter der giver skattefradrag. De tre paragrafer er lidt fraseagtigt, men rigtigt, 
blevet kaldt centralnervesystemet i dansk skatteret.  
 
Man skulle tro, at love med over 100 år på bagen var gennemprøvet i alle ender og 
kanter, men der opstår hele tiden nye spørgsmål. F.eks. skal Østre Landsret i april 
2016 afgøre, om løn til ansatte i erhvervsvirksomheder altid er fradragsberettiget 
eller ej. 
 

Indhold 

Med udgangspunkt i de traditionelle afgrænsningskriterier og det ”klassiske” 
omkostningsbegreb foretages en gennemgang af udviklingstendenser på grundlag 
af nyere praksis på området, herunder navnlig retspraksis. 
 
På kurset vil der blive lagt vægt på erfaringsudveksling og praktiske eksempler 
samt sædvanligt forekommende problemstillinger. Blandt emnerne vil være; 

 
- Overblik over SL §§ 4- 6 
- Hvad omfattes af SL § 4 og hvad ikke? 
- Betydningen af SL § 5 og kapitalgevinstlovene 
- Driftsomkostningsbegrebet i SL § 6 
- Grænsen til private udgifter og hobby 
- Grænsen til formue-, anlægs- og etableringsudgifter 
- Udgifter med flere formål 
- Bevisbyrdeforhold 
- Er der behov for nyudvikling af SL? 
 

Undervisere: 
Henrik Peytz er partner i Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab. Han er advokat 

fra 1986 og arbejder bl.a. med retssager vedrørende EU-forhold, konkurrenceret, 

skatter og afgifter.  Henrik er videre forfatter eller medforfatter af en række 

skattelovskommentarer (kommenteret ligningslov (2000), 

aktieavancebeskatningsloven (2003, 2008 og 2015), 

ejendomsavancebeskatningsloven (2006 og 2015) og kursgevinstloven (1998, 2004 

og 2014). 

 

Steffen Sværke er advokat hos Kammeradvokaten, hvor han er leder af kontorets 

afdeling for skatter og afgifter. Han har de seneste år bl.a. ført en lang række sager 

ved Højesteret om driftsomkostninger. 

 
Målgruppe 
Alle der beskæftiger sig med skatteret hos såvel SKAT, virksomheder som hos 
rådgivere. 

  

Tid og sted: 

Jylland: 

Tirsdag den 7. juni 2016 

kl. 9.00 – 16.00 

Hotel Pejsegården,  

Søndergade 112 

8740 Brædstrup  

 

Sjælland:  

Torsdag den 9. juni 2016 

kl. 9.00 – 16.00 

Hotel Svalen 

Roskildevej 333 

2640 Hedehusene 

 

Pris: 

Kr.    900 for SRFs medlemmer 

Kr. 1.200 for ikke-medlemmer 

 

Kurset afvikles som et Føniks 920 

Kursus. Priserne er inklusiv 

undervisning, undervisningsmateriale, 

der udsendes elektronisk, og lettere 

forplejning. 

 

Tilmelding: 

Udfyld det skema der er i 

indbydelsesmailen og send det via 

email til jorn.dysted@skat.dk 

 

Tilmeldingsfrist:  

Tirsdag den 17. maj 2016 kl. 13.00 

Tilmeldingen er bindende efter 

tilmeldingsfristens udløb. 

Tilmeldingen bekræftes efter udløb af 

fristen. 

 

Efteruddannelse og kursusbeviser:  

Kurset opfylder betingelserne for 

efteruddannelse i bekendtgørelse om 

løbende obligatorisk efteruddannelse 

for advokater samt FSRs retningslinier 

for obligatorisk efteruddannelse. Ved 

henvendelse til kursuslederen vil der 

blive udfærdiget kursusbevis. 
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