
  

  
Kurset har til formål at give kursusdeltagerne et godt indblik i reglerne om moms på fast 

ejendom samt opdatere kursusdeltagerne på området for ny og relevant praksis. 

  

Kursusindhold: 

 

Kurset er opbygget som en sammenkobling af teori og praksis med konkrete eksempler 

og med mulighed for sparring og dialog deltagerne indbyrdes. 

På kurset vil følgende blive gennemgået: 

 

Videreuddannelse & kurser med en praktisk og juridisk vinkel 
C/O Hovmøller & Thorup Advokatfirma, Strandvejen 4, 1. Sal, DK-9000 Aalborg, Danmark, www.jurajour.dk, telefon +45 96 30 42 30 

Kontonummer 7450 0001194612, cvr.nr. 35 05 00 43 

Invitation til kursus 
Fredag den 22. september 2017  

fra kl. 8.30-11.30 

i Havnehuset, 

Strandvejen 4, 

9000 Aalborg 

”MOMS PÅ FAST EJENDOM” 

med Chris Pedersen, BDO 

1. Reglerne om moms på fast ejendom  

2. Byggegrunde, herunder nedrivningsproblematikken 

3. Til- og ombygninger 

4. Frivillig momsregistrering for køb og til/ombygning 

5. Salg af aktier/anparter i ejendomsselskaber 

6. Muligheder for momsoptimering 

Kurset henvender sig til virksomheder inden for 

ejendoms- og byggebranchen, som jævnligt handler 

med fast ejendom, herunder byggegrunde og 

renoverede ejendomme.  

Undervisere:  

Director, Chris Pedersen 

Chris Pedersen er ansat i momsafdelingen hos BDO Revision og har beskæftiget sig med moms i 20 år, hvoraf de sidste 10 år 

har været i revisionsbranchen som rådgiver. Siden 1. januar 2011 har Chris Pedersen haft fokus på reglerne om moms på fast 

ejendom.  

 

Advokat, cand.merc.aud., Marie Skjelbo Nielsen 

Marie Skjelbo Nielsen er advokat hos Hovmøller & Thorup Advokatfirma, og har tidligere været ansat i skatteafdelingen hos 

et af landets største revisionsfirmaer. Som advokat arbejder hun blandt andet med skatteret og ansættelsesret. 

Pris: Kursusafgiften er fastsat til kr. 1.000,00 + moms, eller i alt kr. 1.250,00 pr. person. Send tilmelding til aw@ht-law.dk  

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til: reg.nr. 7450, konto nr. 0001194612 med henvisning til ”0000122147 + 

deltagernavn” Tilmeldingsfrist mandag, den 18. september 2017.  

Morgenkaffe med brød er inkluderet. 

Der tages forbehold for at aflyse kurset, hvis deltagerantallet ikke udgør minimum 10 personer. 

 

”Bliv godt klædt på  

til at håndtere  

– eller allerhelst undgå –  

juridiske problemstillinger  

i hverdagen!” 

http://www.jurajour.dk/
mailto:aw@ht-law.dk

