
 

TaxAdvice kommer til Dubai !! 

De danske skatteregler kan være en kompleks størrelse, og særligt, hvis du bor i Dubai, da 

Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsaftale med Dubai. Hos TaxAdvice har vi specialiseret 

os i at rådgive danskere bosiddende i udlandet.  

Vi sender vores mest erfarne skattepartner Jan Hove til Dubai den 5. marts 2019, hvor vi 

holder et 2-timers seminar om faldgruber og optimeringsmuligheder for danskere, der bor i 

Dubai.  

 

Agenda 

 Hvilke danske skatteregler gælder, når du bor i udlandet? 

 Et lovforslag, som egentlig er lagt i skuffen, havde store konsekvenser for danskere 

bosiddende i Dubai. Hvis det nu bliver taget op af skuffen igen, hvilke konsekvenser vil 

det så have for danskere bosiddende her? 

 Hvilke er de mest almindelige udfordringer, vi møder, for danskere der bor i udlandet? 

 Fuld eller begrænset skattepligt til Danmark 

 Beskatning af kapitalgevinster  

 Beskatning af ejendomme i Danmark  

 Arv og skat ved død 

 Værdiansættelse af aktiver ved ud- og hjemflytning 

4. Hvad skal du være opmærksom på, før du vender tilbage til Danmark og hvordan kan 

 du optimere situationen bedst muligt? 

 

Deltagelse i seminaret er gratis.  

 

 TaxAdvice er et dynamisk skatterådgivningsfirma med store ambitioner. Vi ønsker at være 

det skatterådgivningsfirma i Danmark, der med høj faglighed og indlevelse, skaber størst vær-

di for vores kunder. Vi assisterer mange udenlandsk bosiddende danskere. 

Jan S. Hove har mere end 20 års erfaring med skatterådgivning til højtlønnede og formuende 

personer, der er bosat i Danmark og udlandet. Jan er desuden ekspert i generationsskifte og 

arveplanlægning, ligesom Jan er medforfatter på to bøger om bl.a. virksomhedsordningen. 

Jan var partner i Deloitte Skat indtil 2014, hvor han bl.a. var ansvarlig for et helhedsrådgiv-

ningskoncept for velhaverkunder.  

 

! 
→ Undgå bøvl med dit 

skattepligtsforhold til 

Danmark  
 

→ Spar penge ved at sik-
re optimal eller ingen 
beskatning af dine kapi-
talgevinster 

 

→ Betal mindst muligt i 
skat af din danske ud-
lejningsejendom 

 

→ Optimer din hjemflyt-
ning med den rigtige 
planlægning  

Hvorfor skal du deltage? 

Personligt møde 

Jan bliver i Dubai i tre dage efter seminaret, hvor 

du kan booke møde med ham og få sparring på 

dine specifikke udfordringer.  

Pris for et personligt møde : 500 dirham. 


