AoM Consult AB
Din utbildningskonsult

EKOBROTT OCH FÖRSVARARROLLEN
Plats: Thiruvananthapuram Kerala, Indien
Datum: 20- 29 oktober 2017

AoM Consults nya kurs belyser vanligt förekommande och väsentliga frågor i EKO-mål. Det gäller
den viktiga gärningsbeskrivningen och dess betydelse för t.ex. åtalsjustering och vad som avses med
”samma sak”, retorik, parternas sakframställningar, förhör och slutanföranden. Frågeställningarna tas
upp från ett praktikers synvinkel och från ett domstolsperspektiv. Vad är bra och vad är dåligt? Hur
förbereder sig åklagaren och försvararen i ett EKO-mål med i huvudsak skatterättsliga frågeställningar
som grundar sig på Skatteverkets bedömningar? Begreppet oriktig uppgift i skatteförfarandelagen och
skattebrottslagen är centralt liksom huvudsaklighetsrekvisitet i brottsbalken för bokföringsbrott.
Vilken relevans har Skatteverkets utredningar och beslut i brottmålsprocessen?
Högsta förvaltningsdomstolens och Högsta domstolens vägledande avgöranden i frågor som gäller
oriktig uppgift och medverkansfrågor behandlas ingående. Ansvaret för bokföringsbrott behandlas
ingående och har sin utgångspunkt i 11 kap. 5 § brottsbalken, bokföringslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd.
Bevisfrågorna i EKO-mål behandlas utifrån principen om fri bevisprövning och den skriftliga
bevisning som i regel baseras på Skatteverkets utredning och bedömning. Utformningen av
påföljdspraxis i EKO-mål redovisas. En nyhet i lagstiftningen, med tillämpning fr.o.m. den 1 januari
2016, är förfarandet enligt lagen om talan om skattetillägg i vissa fall. Förfarandet innebär att
prövningen av skattetillägg och skattebrott i första instans ska prövas i tingsrätt.
Syftet med lagstiftningen är att denna ska tillgodose de krav Europakonventionen ställer gällande
förbudet mot dubbla förfaranden (ne bis in idem).
Målgrupp: Domare, åklagare, advokater och biträdande jurister verksamma med EKO-mål.
Kursledare:
Thed Adelswärd, chefsrådman vid Lunds tingsrätt
Börje Leidhammar, advokat, adjungerad professor och medförfattare till bl.a. boken Skattetillägg
och skattebrott på Wolters Kluwers förlag.

Dag 1, 21 oktober 2017
Ankomst och presentation av kursen och sedan avslutas dagen med en utsökt gemensam middag
Dag 2, 22 oktober 2017
-

Gärningsbeskrivningen och dess innehåll
o Vilka krav kan man ställa på en gärningsbeskrivning?
o Hur detaljerad måste en gärningsbeskrivning vara?
o Tillåtna och otillåtna justeringar av åtalet.

-

Retorik i rättssalen
o Hur övertygar man rätten?
o Hur kan man förbereda sig?
o Hur hittar man ”knäckfrågorna”?
o Vilka invändningar/försvarspositioner mot en brottsanklagelse är möjliga? Hur
strukturerar jag dem?

-

Sakframställning och ståndpunktsangivelse
o Hur bygger en skicklig åklagare upp en sakframställning?
o Bör försvararen göra en kompletterande sakframställning? Vad ska man tänka på?

Dag 3, 23 oktober 2017
För de som önskar att följa med på ett fantastiskt besök till:
Padmanabhaswamy-templet som ligger i Thiruvananthapuram, Kerala, Indien. Templet är det mest
värdefulla Hindu-templet i världen. När det gäller guldtillgångar och ädelstenar är det i särklass den
rikaste institutionen och plats för dyrkan av något slag i historien av världen, med uppskattningsvis 22
miljarder dollar av guld och juveler som lagras i underjordiska valv

Dag 4, 24 oktober 2017
. Vad innebär begreppet oriktig uppgift skatterättsligt och straffrättsligt?
. När och för vem kan ansvaret för skattebrott utdömas?
. Vad innebär god redovisningssed enligt bokföringslagen och Bokföringsnämnden?
. När kan ett företags ställning och resultat i huvudsak inte bedömas utifrån dess bokföring?
. När och för vem kan ansvaret för bokföringsbrott utdömas?
. Var går gränsen för skatte- och bokföringsbrott mellan oaktsamhet och uppsåt samt lindriga, grova
och brott av normalgraden?
Dag 5, 25 oktober 2017
-

Förhören i brottmålsprocessen
o Undantag från muntlighets-, omedelbarhets- och koncentrationsprinciperna. Förhör
per telefon och videolänk. Förhör med personer i utlandet.
o Korsförhöret; huvudförhör, motförhör och återförhör. Vad är en ledande fråga? När
får ledande frågor ställas? Vilka frågor är tillåtna respektive förbjudna?
o Rättens värdering av muntlig bevisning.

-

Vad innebär principen om fri bevisprövning i EKO-mål (bevisbörda, beviskrav,
bevisvärdering) och hur tillämpas den i rättspraxis?
Vilka bevismedel kan undantas i EKO-mål med beaktande av advokatsekretess?
Likheter och skillnader vid bevisupptagning i skattemål och EKO-mål?
Påföljdsfrågor

-

Dag 6, 26 oktober 2017

För de som önskar att ta en dagstur på en båt:
Backwater är ett sammanbundet system av sjöar (26 till antalet), floder och kanaler (totalt 44) som fått
sitt namn för att det ligger bakom havet. Man räknar med att det finns över 900 km vattenvägar i
systemet och här bakom havet lever och arbetar man bland annat med jordbruk som risodling och
vävning av kokosmattor som används till allt från dörrmattor till vägarbeten. Kanalsystemet byggdes
ursprungligen för transport av kryddor, frukter, gummi och ris. Här och där kan gigantiska kinesiska

fiskenät beskådas från båten. Även om kanalerna förlorat mycket av sin betydelse då mycket
transporter numer går landvägen, är kanalerna fortfarande mångas försörjning och transportvägar.

Dag 7, 27 oktober 2017
-

Slutanförandet
o Hur lägger man upp ett bra slutanförande? Åter till retoriken.

-

Vad innebär den nya lagen om talan om skattetillägg i visa fall i allmän domstol?
Hur utformas domskälen och vilka val av påföljd för skattebrott och bokföringsbrott görs i
rättspraxis?
Hur ser sambandet ut mellan handläggningen av skattemålet i förvaltningsdomstol och EKOmålet i allmän domstol?
Diskussion och frågor om försvararrollen. Kursdeltagarna bestämmer ämnena för
diskussionen.

-

Dag 7, 28 oktober 2017
Fri dag.
Ifall ni har planer på utflykter eller någon aktivitet finns kursledaren, Såmar, till hands.

Boende
Det lyxiga, femstjärniga Uday Samudra Leisure Beach Hotel & Spa ligger på den populära stranden
Kovalam, 13 km från Trivandrums tågstation. Här erbjuds en utomhuspool. De luftkonditionerade
rummen har personliga värdeskåp, te- och kaffekokare samt kabel-TV. I det egna badrummet finns
badprodukter och dusch.
Hotellet har tre restauranger och erbjuder tvätt- och kemtvättservice.
Personalen vid sightseeingdisken kan hjälpa dig med olika researrangemang.
Hotell Uday Samudra Leisure Beach ligger 15 km från Trivandrums internationella flygplats.

Flyg fån Köpenhamn
Flyget avgår från Köpenhamn den 20 oktober 2017 kl. 15:35 med Emirates Airlines och ankomst i
Thiruvananthapuram kl. 08:35 med mellanlandning i Dubai. Hemresan från Thiruvananthapuram är
den 29 oktober kl. 04:35 med och ankomst i Köpenhamn kl. 12:20.
Flyg från Stockholm
Flyget avgår från Stockholm (ARN) den 20 oktober 2017 kl. 14:45 med Emirates Airlines och
ankomst i Thiruvananthapuram kl.08:35 med mellanlandning i Dubai. Hemresan avgår från
Thiruvananthapuram den 29 oktober kl. 04:35 via Dubai och Köpenhamn och ankomst i Stockholm
(ARN) kl. 12:20.
Flyg från Göteborg
Flyget avgår från Köpenhamn (se flygtider från Köpenhamn) med anslutning flyg med SAS från
Landvetter eller tåg.
Kontakta oss för detaljerad reseinformation.
Om ni önskar flyga med annat flygbolag eller annan tid kan detta ordnas via oss.
Plats:
Thiruvananthapuram Kerala, Indien
Datum:
20 - 29 oktober 2017
Avresa från:
Köpenhamn, Göteborg eller Stockholm
Kurslängd:
30 timmar
Kursavgift:
39 900 SEK
Enkelrums tillägg:
4900 SEK
Pris medresenär:
Vänligen kontakta oss för prisuppgifter
Gemensam middag:
890 SEK
Utflykt, Backwater:
15 00 SEK
Utflykt, Padmanabhaswamy-templet: 1500 SEK
I priset ingår: kursavgift, kurslitteratur, flyg, frukost, boende del i dubbelrum, flygplatstransfer
Eventuella visering eller/ och inträdesavgifter betalas av deltagarna
Anmälan görs på mail eller via telefon!

P.S! Unna er några extra dagar med förlängning i Dubai till självkostnadspris, före eller/
och efter
kursen och njut av lyxen i några dagar.
Sista anmälningsdatum 15 april 2017
Med förbehåll för force majeure
Kontaktuppgifter:
Vid frågor kontakta Moustafa Hamzi
Telefon: 040 6077 660
Mobil:
0703 714 178
Mail:
info@aomconsult.se
moustafatolk@yahoo.se
Adress:

Möllebogatan 19
212 32 MALMÖ
Sweden

Referenser:
12345-

Advokat Magnus Lundh, Malmö.
Advokat Claes Borgström, Stockholm
Advokat Thomas Bodström, Stockholm
Advokat Eva Lilliesköld, Stockholm
Advokat Arne Gustavsson, Kristianstad

6- Advokat Johan Åkermark, Stockholm
7- Advokat Susanne Bergmyr, Malmö
8- Advokat Ingulf Flamborn, Malmö
9- Advokat Marko Tuhkanen, Haparanda
10- Advokat Ulf Juhlin, Helsingborg

