Good to go
VI BRINGER VÅR INNSIKT OG EKSPERTISE TIL DEG!
KPMG Law Advokatfirma i Stavanger tilbyr kurs innenfor
en rekke forskjellige temaer og fagområder som vi kan
holde ute hos deres virksomhet.
Alle kursene kan tilpasses bedriftens behov, og holdes av
våre advokater som er eksperter innenfor de ulike feltene.
I tillegg til konkrete fagområder, tilbyr vi også kurspakker
dersom det er behov for en mer tverrfaglig tilnærming.
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Tema

Kurs

Temaer som behandles:

Målgruppe

Gaver og
representasjon

- Kundepleie og representasjon - grensen mot smøring og
korrupsjon

CEO,
CFO, HR,
Regnskap,
Controller

- Gaver til forretningsforbindelser eller egne ansatte
- Velferdstiltak

Tema

- Skatt- og rapporteringsforpliktelser

- Hva innebærer nettolønn
- Avtalevilkår og oppgrossingsmetoder

Skatt og avgift

- Lønnsinnberetning
Konserninterne
tjenester

- Policy og dokumentasjon
- Verdsettelse

CEO, CFO,
Controller

CFO, HR,
Regnskap,
Controller
CEO, CFO,
Controller

- Internprising/ Transfer Pricing
Pendlerregelverket i
praksis

- Arbeidsreiser
- Yrkesreiser
- Pendlerreiser

CFO,
Regnskap,
Controller

- Lønnsinnberetning
Sjøfolk - skatt og trygd
i Norge og utlandet

- Oppdrag på norsk sokkel og skip i opplag
- Sjømannsfradrag
- Oppdrag i utlandet

Skatt, trygd og pensjon
ved arbeid i utlandet

- Skatteplikt og unngåelse av dobbeltbeskatning
- Medlemskap i folketrygden

CEO, CFO,
Controller,
Regnskap

CFO, HR,
Regnskap,
Controller

- Utleie av fast eiendom
- Oppføring og drift

- Krav til innhold i arbeidsavtaler

- Krav til egenkapital og likviditet
Utbytte og
fritaksmetoden

Oppsigelse og
permittering

- Arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold

CEO, HR

CEO, HR,
Styre
medlemmer
CEO, HR

- Permittering og sluttavtaler
- Sykefravær, fødselspermisjon, høy alder etc.

Lønns- og
arbeidsforhold i Norge

- Tariffavtalenes betydning
- Vikarbyrådirektivet og krav til likelønn
- Arbeidstidsbestemmelser og HMS
- Solidaransvar og påseplikt for norske oppdragsgivere

Kurstilbudet gjelder Stavanger-kontoret Pris etter avtale.

- Skattefritak for hvilke selskaper
- Verdipapirer og eierandeler
- Investeringer innen og utenfor EU/ EØS

Kommersielle avtaler
med utenlandske
leverandører

-P
 raktisk rådgivning ved kontraktsinngåelse

Leverandørekontrakter
i Offshore-industrien

- Juridiske og kommersielle reguleringer

- Verneting
- Betydning av standardkontrakter
- Finansiell eksponering
- Aksjelovens krav til fisjon og fusjon
-G
 renseoverskridende fusjoner og fisjoner

CEO,
CFO, HR,
Controller,
Innkjøper

Kombinerte temaer

Arbeidsrett

- Daglig leder og styremedlemmer

CEO, CFO,
Styre
medlemmer

CEO, CFO,
Styre
medlemmer
CEO, CFO,
Controller,
Innkjøper
CEO, CFO,
Controller,
Innkjøper
CEO, CFO,
Styre
medlemmer

- Merverdiavgift

- Prøvetid
- Plikt til redegjørelse og kompensasjon

CEO, Styre
medlemmer

-P
 likter og rettigheter for det enkelte styremedlem

-G
 evinst og tap - skattemessige forhold

CEO, CFO,
HR, Regnskap

- Endring av arbeidsavtaler og sluttavtaler
- Krav til reelt behov hos arbeidsgiver

- Styrets oppgaver

- Forholdet mellom risiko og marginer

CEO, CFO,
HR, Regnskap

- Arbeidsavtalen som verktøy for arbeidgiver

Konkurranse- og
kundeklausuler

- Daglig leders rolle mot styret

- Økonmisk ansvar og regnskap

Fisjon og fusjon

- Frivillig registrering
Arbeidsavtaler

- Fullmakt og kompetanse
- Økonomisk ansvar

Styreansvar

- Pensjon og forsikringer
Merverdiavgift og fast
eiendom

-S
 elskapets rettigheter og informasjonsplikt
- Skjønnsfastsetting

- Due diligence
Nettolønnsavtaler

Målgruppe

- Bokettersyn

Daglig leders plikter og
ansvar

Selskaps- og avtalerett

- Fast driftssted og skatteavtaler

Temaer som behandles:

Bokettersyn - hva
gjør vi?

- Myndighetenes utredningsplikt

- Avgrensing mot private utgifter og bestikkelser
Bedriftsbeskatning filialer i utlandet

Kurs

Immigrasjon
- utenlandske
arbeidstakere til Norge

- Arbeidstakere innen og utenfor EU/ EØS

Lønn og regnskap skattemessige forhold

-R
 apporteringskravene og arbeidsgivers ansvar

- Arbeids- eller turistvisum

CEO, CFO,
HR

- Krav til varighet og fagkunnskap
-L
 ønnsavdelingens vurdering av skatteplikt
-S
 kattemessig betydning for de ansatte
-S
 ærlig om skatteforvaltningslovingen

Utenlandsk
arbeidskraft og
utenlandske
underleverandører i
Norge

- Selskapsrettslige forhold og MVA

Muligheter og
utfordringer ved
etablering av
virksomhet i utlandet

- Selskapsrettslige forhold og internprising

- Avtaler og klausuler
- Trygd- og arbeidsgiveravgift

CFO,
Controller,
Regnskap,
Lønns
avdeling
CEO,
CFO, HR,
Controller,
Innkjøper

- Rapportering og solidaransvar
- Arbeidsgivers plikter i utlandet
- Skatteplikt og nettolønnsavtaler

CEO,
CFO, HR,
Controller,
Innkjøper

- Merverdiavgift
Jus og arbeidsliv

- Arbeidsavtaler og prøvetid
- Oppsigelse og permittering
- Ferieloven
- Sykepenger og trygderettigheter

CEO, HR

to closing your transaction
- Equity transactions, shareholder agreements, joint venture agreements
- Commercial contracts and contractual negotiations

Foredragsholdere og
kontaktpersoner:
•

Employment challenges
- Tax and reporting requirements to the government
- Social security, pension and insurance planning
- Employment contracts, expat contracts and policy
- Immigration

KPMG Law Advokatfirma AS in Stavanger can prepare your business for all challenges in connection
with international as well as local affairs. We are your global partner with local presence.
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