Valgfag – Omstruktureringer
10 ECTS
Fagansvarlig:
Senior Tax Director Rene Yssing Rasmussen
Advokat Gitte Søgaard
Fagområdet omfatter navnlig:
 Selskabslovens
regler
om
stiftelse,
likvidation,
fusion,
spaltning
og
koncerndannelse og tilknyttet retspraksis samt på overordnet niveau udvalgte EUselskabsretlige problemstillinger.
 Selskabsskattelovens regler om stiftelse, likvidation og koncernskatteret,
virksomhedsomdannelses-loven, fusionsskatteloven, samt tilknyttet praksis
Faget er baseret på, at de studerende har kendskab til selskabsret, svarende til CMA Erhvervsret
og et kendskab til selskabsskatteret svarende til CMA Skatteret.
Læringsmål:
Fagets formål er at give de studerende kendskab til de selskabsretlige og skatteretlige aspekter af
en række omstruktureringssituationer og –modeller. Endvidere er det formålet at give de
studerende kendskab til metoder og ”værktøjer” til brug for arbejdet med omstruktureringer.
Efter endt undervisning skal den studerende være i stand til at løse en ukendt opgave inden for
enten et selskabsretligt eller skatteretligt område. Løsningen skal omfatte
 Valg af den eller de model(ler), der løser det stillede problem
 Begrundelse for valget, herunder eventuelt for fravalget af alternative
løsningsmetoder
 Redegørelse for kravene til at gennemføre den eller de valgte model(ler).
 Redegørelse for konsekvenserne af den eller de valgte model(ler).
 Redegørelse for den valgte models praktiske gennemførelse.
Den studerende skal herved demonstrere evne til at anvende de relevante faktiske
omstændigheder i opgaven og sammenholde disse med de relevante retskilder. Disse færdigheder
skal den studerende demonstrere inden for følgende områder.

o

Selskabsret:
Selskabsretlig omdannelse af personligt dreven virksomhed til selskab

o

Selskabsretligt ophør af selskab

o

Det
selskabsretlige
koncerndannelse

o

Fusion, spaltning og omdannelse i selskabsretligt perspektiv

o

Etablering af virksomhed i udlandet i selskabsretligt perspektiv



Skatteret
o Skatteretlige selskabsformer og valget mellem disse
o Skattefri eller skattepligtig stiftelse af selskaber
o Likvidation af selskaber
o Skattefri eller skattepligtig fusion eller spaltning af selskaber

koncernbegreb

og

selskabsretlige

konsekvenser

af

o

o

Skattemæssige koncernbegreber, skattefrie eller skattepligtige måder at
etablere en koncern på, samt skattemæssige konsekvenser af
koncerndannelse
Skattefri eller skattepligtig overdragelse af aktier og øvrige skattemæssige
regler af betydning for generationsskifte

Undervisningsform: forelæsning, casebaseret gruppearbejde og diskussioner
Lektionsplan: Tirsdag d. 20/10
E-forelæsning
E-forelæsning
Tirsdag d. 10/11
Tirsdag d. 17/11
E-forelæsning
Tirsdag d. 01/12

kl. 8.15 – 14.15
kl. 9.00 – 15.00
kl. 8.15 – 14.15
kl. 9.00 – 15.00

Lokale: 89, Fib. 11
Litteratur: Erik Werlauff, Selskabsret, 9. udgave, 2013, KarnovGroup
Erik Werlauff, Selskabsskatteret, 2015/16, KarnovGroup
Øvrigt materiale udleveres eller lægges i Moodle
Eksamensform: 20 min. mundtlig eksamen med 40 min. forberedelse, casebaseret, ekstern
censur. Der gives karakterer.

