
Bilseminar 2016

Hvor og hvornår:

Dato: 30. november 2016
Tid: kl. 08.30 til 11.00
Sted: Bredskifte Allé 13, 8210 Aarhus V

Indlægsholdere

Flemming Lind Johansen

Partner, Indirect Tax
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ACOR TAX

Dato: 1. december 2016
Tid: kl. 08.30 til 11.00
Sted: Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup

KPMG Acor Tax har hermed fornøjelsen af, at invitere 

dig til dette års bilseminar. Seminaret henvender sig til 

ejere, økonomiansvarlige og salgsansvarlige primært 

hos mærkevareforhandlere, leasingselskaber og 

importører.

På seminaret vil du få en opdatering på de nyeste regler, 

praksis og trends, primært vedrørende registreringsafgift og 

moms i bilbranchen. 

Du vil samtidig blive klædt på til at håndtere de udfordringer, 
der typisk gør sig gældende i bilbranchen i forbindelse med 

registreringsafgift og moms. 

Fokus på L150

– Gennemgang af regler og fortolkning,

herunder finansiering, køberet/købepligt osv.

– Hvilke muligheder bringer L150?

Nyheder og tendenser

– Finansiering

– Værdiansættelse af biler

– Udtagningsmoms

– Lønsumsafgift

Registreringsafgiften - Hvor bevæger den sig hen?

– Hvad er der sket siden sidste års nedsættelse?

– Hvad er forventningerne til fremtiden?

Hvor bevæger markedet sig hen?

– Hvad siger statistikkerne?

– Hvad siger krystalkuglen?

Rune Grøndahl Sørensen

Partner, Indirect Tax

Vores indlægsholdere har mangeårig solid juridisk og praktisk erfaring inden for bilbranchen i 

importør-, forhandler- og leasingleddet og arbejder dagligt indgående med disse.

Tilmelding og pris

Arrangementet er gratis. Bemærk! Der er et begrænset antal pladser. 

Tilmelding skal ske senest den 28. november 2016 ved mail til christian.bak@kpmg.com

Angiv venligst hvor du ønsker at deltage, samt navn på kollegaer hvis I kommer flere fra samme 

virksomhed.
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