Kursusprogram
2018 / 2019
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Tag på kursus med Skat & Råd i 2018/19
Velkommen:

Efteruddannelse:

Vi byder velkommen til kursussæson
2018/19. I det efterfølgende vil I kunne se
og tilmelde jer de kurser, vi udbyder
indenfor regnskab, revision og jura mv.
Et godt grundlag for vedligeholdelse af
jeres viden indenfor de væsentlige
områder.

2018 er det første år i den 3-årige periode
for obligatorisk efteruddannelse som alle
registrerede revisorer er underlagt.

Den 9. september 2014 blev L 200
vedtaget som Lov nr. 992 i 2014.
Lovændringen medførte en række
ændringer af virksomhedsskatteordningen,
som pt. giver mange udfordringer. Som
det fremgår afvikler vi kurser herom, bl.a.
med en praktisk synsvinkel herpå.
Generelt er kursernes indhold og
undervisere målrettet godkendte revisorer,
så undervisningen kan tælle med i de
obligatoriske efteruddannelsestimer.
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•

alle halvdagskurser giver 3,5 til 4 timers
efteruddannelsestimer.

•

alle heldagskurser giver 7 til 7,5 timers
efteruddannelsestimer.

Generelt om kurserne:
•

Alle kurserne afholdes på ”Kolle Kolle”,
Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse,
undtagen Aktuel skat, som afholdes
på Scandic Glostrup, Roskildevej 550,
2605 Brøndby.

•

Om formiddagen serveres der kaffe/te
og rundstykker fra kl. 8.30. Om
eftermiddagen serveres der kage,
kaffe og isvand, ligesom der også
serveres frugt på alle kurser.

•

Alle kurser er kompetencegivende i
forhold til de krav som stilles fra FSR og
der udstedes behørigt kursusbevis til
alle deltagere på kurserne.

•

Tilmelding sker ved at sende en mail til
kursussekretær Herdis Hauge: hj@skatraad.dk med navn, firma, adresse
samt e-mailadresse på deltageren.
Større firmaer bedes fremsende
samlede lister med alle tilmeldinger.

•

Se også gerne vores hjemmeside
www.skat-raad.dk

Frokost:
Alle heldagskurser inkluderer frokost.

Kursusoversigt
Dato

Tid

Emne:

Underviser:

Målgruppe

Udd. Skat

Rev.

Regn.

2018
23.10.2018

09.00 – 16.30

Aktuel moms

Søren Engers Pedersen

Alle

7,5

30.10.2018

09.00 – 16.30

Kursus for ledere: Den ærlige samtale

Jacob Lejbowicz

Ledende revisorer

01.11.2018

09.00 – 16.30

Revisors assistance

Kim Wegener

Revisorer

07.11.2018

09.00 – 16.30

Regnskab klasse A og B

Bjarne Aalbæk

Alle

14.11.2018

09.00 – 16.30

Fonde og foreninger

Per Kristensen

Revisorer

3,75

15.11.2018

09.00 – 12.15

Virksomhedsordningen, mellemniveau

Henrik Eriksen

Revisorer og assistenter

3,5

15.11.2018

13.00 – 16.30

Virksomhedsordningen, udvidet

Henrik Eriksen

Revisorer og assistenter

3,5

20.11.2018

09.00 – 16.30

Familie- og arveret

Lotte Borg Jørgensen

Revisorer

3,75

22.11.2018

09.00 – 16.30

Interne kontroller og it-kontroller for SMV

Revisorer

7,5

28.11.2018

09.00 – 16.30

Revisorer

7,5

29.11.2018

09.00 – 12.45

Udvidet gennemgang og fravalg af revision
Rådgivning der skaber værdi

Christian Lausen Kongshave /
Martin Brogaard Nielsen
Kim Wegener
Jacob Lejbowicz

Alle

30.11.2018

09.00 – 12.45

Personskat med plads til afstikkere

Robert Dybkjær/Peter Seeberg Revisorer

05.12.2018

09.00 – 16.30

Revision af mindre virksomheder

Kim Wegener

Revisorer og assistenter

06.12.2018

09.00 – 16.30

Alt om biler, reklame, repræsentation,
personalegoder og konsulenter har du styr på skat og moms?

Søren Engers / Helmo Madsen

Alle

7,5

16.01.2019

09.00 – 16.30

Sæson Kickoff

Bjarne Aalbæk

Revisorer, advokater

1

3,25 3,25

23.01.2019

09.00 – 16.30

Revision af andelsboliger/ejerforeninger

Th. Andersen/Torben Madsen

Erfarne revisormedarbejdere

2

2

29.01.2019

09.00 – 16.30

Aktuel Skat

Torben Bagge/Jørgen Frausing Alle

7,5
7,5
3,75

3,75

1,75

1,75
7,5

2019

3

7,5

3,5

Aktuel moms
____________________________________________________________________________________________________________________
Program for heldagskursus i aktuel
moms/afgifter:
-

-

-

-

-

-

-

-
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Orientering om ny lovgivning,
igangsatte lovgivningsaktiviteter mv.
Gennemgang af reglerne om handel
med brugte varer (ny EU-dom
medfører væsentlige ændringer)

Desuden kommer der sandsynligvis en del
afgørelser, domme og politiske udmeldinger i
løbet af august 2017, som skal med.
Kursusdato:
Den 23.10.2018 Kl. 9.00 – 16.30
Kursussted:
Kolle Kolle

Personale omkostninger –
momsbeskatning af privat brug

Der er morgenmad fra 8.30

Opdatering vedrørende fast ejendom
(det bliver kun et overblik over de
væsentligste afgørelser)

Målgruppe
Alle

Gennemgang af øvrige principielle
domme, afgørelser mv.

Underviser:

Moms og lønsumsafgift, gennemgang
af nye afgørelser og udvalgte
problemstillinger
International moms
Fokus på handel med
tjenesteydelser
Enkeltafgørelser
Afgifter
Opfølgning på SKATs
kontrolindsats vedr. godtgørelse af
energiafgifter, gennemgang af cases
Øvrige afgifter – status på
regeringens saneringsbestræbelser

Søren Engers er kendt af de fleste der
beskæftiger sig med regnskab, skat og moms.
Efter en del år i bl.a. BDO og Ernst & Young er
Søren i dag tilknyttet Timetax, Skat & Råd m.fl.
Efteruddannelse godkendte revisorer
Direkte og indirekte skatter 7,5 timer

Kursus for ledere – den ærlige samtale
____________________________________________________________________________________________________________________
Er du ansvarlig for nogle medarbejdere, og
føler du dig ikke helt tryg med konflikter?
Så vil dette kursus være noget for dig.
På dette heldagskursus, vil du få læring og
metoder med hjem, til at skabe nogle endnu
gladere og mere produktive medarbejdere.

Indhold:
 Redskaber til opfølgning, anerkendelse og
konsekvens.
 Gennemgang af vores 2 intelligenser –
hjerne og krop
 Metode til ’den ærlige samtale’
 Øvelser i ’den ærlige samtale’

Du vil efterfølgende:
 Få dine medarbejdere med i samme retning
 Løse konflikter – oftest, inden de opstår,
uden frygt
 Tage et endnu større ansvar, både for
medarbejdere og kunder
På under 8 timer vil du lære, hvordan du med
forventningsafstemning og den ærlige
samtale, kan få dine medarbejdere, til at
skabe endnu større værdi for dig og kunderne.
En praktisk tilgang, hvor hver deltager tager
udgangspunkt i egen hverdag, med de
problemstillinger som findes der.
Bemærk: Der skal medbringes et eller to
eksempler, hvor du synes det var svært, at få
en medarbejder til at ændre adfærd, på et
eller andet punkt.
Krav til deltagere:
 Ingen krav til uddannelse eller erfaring.
 Der skal medbringes et eksempel på, en
svær samtale.

5

Kursusdato:
Den 30.10.2018 Kl. 9.00 – 16.30
Kursussted:
Kolle Kolle
Der er morgenmad fra 8.30

Målgruppe
Alle
Underviser:
Jacob Lejbowicz, 44 år, Stifter af Workjoy Inc.
(www.workjoy.dk), har praktisk erfaring fra 15
år som leder.
Det er igennem hans praktiske erfaring med
ledelse, at han ved hvor stor effekt
arbejdsglæde har, både for medarbejdere og
virksomheden. Men også hvilke udfordringer,
man støder på, når arbejdsglæden skal
skabes. Det vil han vildt gerne dele med
andre.

Som leder har han skabt arbejdsglæde på
flere områder - salg, kundeservice,
salgssupport, IT-afdelinger - endda til
distanceledelse af kørende
teknikere/håndværkere.
Som freelance arbejdsglædeskaber, har han
set hvordan hans 11 punkts opskrift til
arbejdsglæde, WAO, virker i det private og
offentlige, blandt andet hos revisorer og
pædagoger, fordi det handler om mennesker.

Revisors assistance
____________________________________________________________________________________________________________________
Få overblik over muligheder samt risici og skab
merværdi for dine kunder
Anvendelsen af revisors assistanceerklæringer
er gennem de seneste år steget markant, bl.a.
som følge af, at flere og flere selskaber
fravælger revision eller udvidet gennemgang,
ligesom assistanceerklæringer også har
vundet stort indpas i de selvstændigt
erhvervsdrivendes regnskaber.
Som revisor skal du ved afgivelse af
assistanceerklæringer dog stadig være
opmærksom på, at der fortsat er krav til
udførelse og dokumentation, ligesom det kan
gå galt med selve erklæringen.
Få svar på disse spørgsmål:
•
•
•
•
•
•
•
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Men hvad er kravene egentlig?
Hvilke overvejelser bør revisor gøre
inden revisor påtager sig en
assistanceopgave?
Hvordan skal revisor forholde sig ved
væsentlig usikkerhed vedrørende
Going Concern?
Hvornår kan revisor ikke afgive en
assistanceerklæring?
Er der øgede krav ved assistance ifm.
et moms- og skattetjek?
Hvordan skal revisor forholde sig ved
overtrædelse af lovgivning eller øvrig
regulering?
Samtidig med at revisor skaber
merværdi for sine kunder?

Dette er kurset for dig, som ønsker at vide alt
om assistance, og hvordan du gør en positiv
forskel for dine kunder. Vi gennemgår kravene
i ISRS 4410, og kommer rundt om snitfladerne til
øvrig lovgivning og regulering, herunder også
det nye moms- og skattetjek. Tillige drøfter vi
eksempler på proaktiv kunderådgivning.
Mål & udbytte
Efter kurset har du overblik over ISRS 4410 og
alle krav ved assistanceopgaver, samtidig
med at du forbliver dine kunders foretrukne
rådgiver.
På kurset gennemgås blandt andet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udformning og krav til erklæringen
Kan assistanceerklæring afgives, når
der er væsentlig usikkerhed
vedrørende fortsat drift?
Hvornår skal revisor anvende en
erklæring med sikkerhed i stedet?
Hvordan skal revisor forholde sig ved
usikkerhed ved indregning og måling?
Hvordan skal revisor forholde sig ved
uenighed med ledelsen?
Hvordan skal revisor forholde sig ved
manglende overholdelse af lovgivning
eller øvrig regulering?
Hvilke krav er der til dokumentation
Krav til revisors kontrol af regnskabet
Ledelsens regnskabserklæring
Omfanget af kvalitetsstyring
Faglig kompetence og fornøden omhu
Krav til forståelsen af virksomheden

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Må selskaber vælge assistance? Hvem
må i givet fald underskrive
erklæringen?
Kan man indklages for Revisornævnet?
Revisors ansvar
Krav om etiske regler
Planlægning af opgaven
Er der krav om kundeaftaler?
Skal du være uafhængig? Og
hvornår?
Er der krav ved revisorskift?
Krav til rapportering til ledelsen
Sammenholdelse til moms- og
skattetjek
Målsætning og strategi(Fremtidsplaner)
Proaktiv ledelse med forecast
Hvilke indtægter genererer hvilke
omkostninger
Kapacitetsstyring
Investeringsstrategi
Finansierings-strategi

Kursusdato: Den 1.11.2018
Kl. 9.00 – 16.30
Kursussted: Kolle Kolle
Der er morgenmad fra 8.30
Målgruppe
Godkendte revisorer og
ledende medarbejdere
Underviser:
Kim Wegener er statsautoriseret revisor og har
mange års erfaring som revisor og underviser.
Efteruddannelse godkendte revisorer
Revision og erklæringer
7,5 timer

Regnskab klasse A og B
____________________________________________________________________________________________________________________
Tilvalg fra højere klasse
Kursusdato:
Regnskabsområdet ændrer sig hele tiden, og
Skemakrav, anlægs-/ omsætningsaktiver,
Den 7.11.2018 Kl. 9.00 – 16.30
stikprøver viser, at rigtig mange regnskaber er lang-/kortfristede aktiver, skema 1 og 2, langbehæftet med fejl eller manglende
og kortfristet gæld, gæld, hensatte
Kursussted:
oplysninger.
forpligtelser, eventualforpligtelser.
Kolle Kolle
På dette kursus gennemgår vi de overordnede Ændring af anvendt regnskabspraksis og
områder til regnskab for klasse A + B, som giver regnskabsmæssige skøn, samt fejl
Der er morgenmad fra 8.30
overblikket. Herunder hvem der omfattes af
Begivenheder efter balancedagen
klassen, krav til årsrapportens bestanddele,
Tekstsider
grundlæggende krav, eksempler på
Oversigt over indregning og måling
misforståelser af kravene, tilvalg fra højere
klasse, osv. Vi gennemgår også definitioner og Amortiseret kostpris
skemakrav, anlægs-/omsætningsaktiver, lang- Afskrivninger på bygninger, herunder
/kortfristede aktiver, lang- og kortfristet, gæld, restværdier.
hensatte forpligtelser osv.
Oversigt over indregning af
Dette er et overblikkursus, og vi kommer i
investeringsejendomme
detaljer med alle forhold.
Oversigt over egenkapitalen, herunder
Målgruppe
bundne poster.
Godkendte revisorer og ledende
Indregning af udskudt skat
medarbejdere.
Oversigt over notekrav
Mål
Efter kurset har du overblik over årsregnskabslovens krav til udarbejdelse af
årsrapporter for klasse A og B

Kort gennemgang af leasingreglerne

Kursusindhold
Vi gennemgår bl.a.:
Særlige krav til klasse A

Undervisningsform
En kombination af indlæg og diskussioner.
Kursusdeltagere inddrages i debat.

Krav til årsrapportens bestanddele samt
grundlæggende krav
Mikrovirksomheder, og valg af disse regler
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Underviser:
Bjarne Aalbæk
er registreret
revisor, og en
meget
anvendt
underviser i

revisorverdenen.

Forudsætninger
Kendskab til udarbejdelse af årsrapporter.

Bjarne eksaminerer de nye revisorer, og har
desuden en fortid i DREFO sekretariatet. Bjarne
leder desuden Faglig Afdeling A/S.
Efteruddannelse godkendte revisorer
Regnskab og økonomi
7,5 timer

Fonde og foreninger
På dette kursus bliver du opdateret på de
væsentligste ændringer i fondslovgivningen.
Der har været en væsentlig offentlig fokus på
fondsregnskaber og kurset vil give en
opdatering af den faglige viden omkring
væsentlige forhold såsom:

- Grundlæggende krav i lov om
erhvervsdrivende fonde og lov om visse fonde
og foreninger
- Overvejelser om småfonde uden for
fondslovgivningen samt fonde omfattet af
anden særlovgivning (skoler, sociale
institutioner rn.v.)
- Indsamlinger, hvor både
regnskabsaflæggelsen og revisorernes rolle er
blevet kritiseret
- Skat - herunder indkomstopgørelsen, interne
og eksterne uddelinger, udlodninger,
transparensreglen samt selvangivelsespligt og
erklæringsselvangivelse
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- Generel regnskabsopstilling af
fondsregnskaber.

medlem af Revisorrådets Eksamensudvalg og
medlem af Revisornævnet.

Kurset er baseret på praktiske eksempler der
understøtter den teoretiske gennemgang for
at give nogle praktiske anvendelige
færdigheder.

Kursusdato:
Den 14.11.2018 Kl. 9.00 – 16.30
Kursussted:
Kolle Kolle
Der er morgenmad fra 8.30
Underviser:
Per Kristensen er statsautoriseret revisor og
partner/indehaver af et revisionsfirma, der har
4 afdelinger i det syd- og sønderjyske. Er
herudover aktiv underviser, faglig supporter,
eksaminator/censor ved revisoreksamen,

Efteruddannelse godkendte revisorer
Regnskab og økonomi
7,5 timer

Virksomhedsordningen, mellemniveau
Dette kursus henvender sig alle, der ønsker at
lære virksomhedsordningen at kende. Kurset
varer en hel dag, men er tilrettelagt som to
halvdagskurser. Der er ingen krav til
nødvendige færdigheder for at kunne
deltage i kurset, hvis man starter på
formiddagskurset.
Første halvdel af kurset (formiddag)
gennemgår vi kort begreberne indskudskonto
og kapitalafkastgrundlag. Herefter se vi
grundigt på emnerne opsparede overskud,
overskudsdisponering, mellemregning og
hæverækkefølge, hvor gennemgangen
belyses af rigtig mange praktiske eksempler
med kursisternes efterfølgende opgaveløsning.
Om eftermiddagen lærer vi om den løbende
brug af virksomhedsordningen i forhold til
selskabsstiftelse, planlagt afvikling af de
opsparede overskud, fortsættelse af
virksomhedsordningen efter salg af
virksomheden, samt gennemgang af en del af
de fælder og problemer der kan opstå ved
brugen af virksomhedsordningen, herunder de
udfordringer der kom i 2014 og 2016. Også om
eftermiddagen vil gennemgangen være
belyst af rigtig mange praktiske eksempler og
selvstændig opgaveløsning.
Har man erfaring fra den daglige brug af
virksomhedsordningen og har arbejdet med
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emnet i mindst én statussæson, kan man med
fordel springe formiddagen over og starte
direkte på eftermiddagskurset.

Målgruppe
Revisorer og assistenter

Da emnerne om eftermiddagen også
omhandler skattefrie og skattepligtige
omdannelser, pensionsregler for selvstændige
m.m., vil udbyttet fra eftermiddagens
undervisning højnes, hvis man er en smule
fortrolig med disse emner.

Henrik Eriksen er registreret revisor siden 1994
og driver på 13. år et mindre revisionsfirma i
Korsør. Han har undervist i 17 år i forskellige
regnskabs-, revisions- og skatteretlige emner,
men de seneste år hovedsageligt i
virksomhedsordningen. Hans kurser er
traditionelt bygget op omkring praktiske
eksempler og meget lidt gennemgang af
egentligt lovstof.

Både formiddag og eftermiddag bliver
opgaveløsningerne gennemgået i fællesskab.
Det anbefales at medbringe lommeregner
eller adgang til regneark. Det kan være en
god ide at medbringe kursusmaterialet på
papir, da nogle af opgaverne kan bestå af
flere sider, som sammen og hver for sig skal
sammenholdes med eksempler og andre
opgaver.

Kursusdato:
Den 15.11.2018 Kl. 9.00 – 12.15
Kursussted:
Kolle Kolle
Der er morgenmad fra 8.30

Underviser:

Efteruddannelse godkendte revisorer
Direkte og
indirekte
skatter 3,25
timer

Virksomhedsordningen, udvidet
Dette kursus henvender sig alle, der ønsker at
lære virksomhedsordningen at kende. Kurset
varer en hel dag, men er tilrettelagt som to
halvdagskurser. Der er ingen krav til
nødvendige færdigheder for at kunne
deltage i kurset, hvis man starter på
formiddagskurset.

Om eftermiddagen lærer vi om den løbende
brug af virksomhedsordningen i forhold til
selskabsstiftelse, planlagt afvikling af de
opsparede overskud, fortsættelse af
virksomhedsordningen efter salg af
virksomheden, samt gennemgang af en del af
de fælder og problemer der kan opstå ved
brugen af virksomhedsordningen, herunder de
udfordringer der kom i 2014 og 2016. Også om
eftermiddagen vil gennemgangen være
belyst af rigtig mange praktiske eksempler og
selvstændig opgaveløsning.

Første halvdel af kurset (formiddag)
gennemgår vi kort begreberne indskudskonto
og kapitalafkastgrundlag. Herefter se vi
grundigt på emnerne opsparede overskud,
overskudsdisponering, mellemregning og
Har man erfaring fra den daglige brug af
hæverækkefølge, hvor gennemgangen
virksomhedsordningen og har arbejdet med
belyses af rigtig mange praktiske eksempler
med kursisternes efterfølgende opgaveløsning. emnet i mindst én statussæson, kan man med
fordel springe formiddagen over og starte
direkte på eftermiddagskurset.
Da emnerne om eftermiddagen også
omhandler skattefrie og skattepligtige
omdannelser, pensionsregler for selvstændige
m.m., vil udbyttet fra eftermiddagens
undervisning højnes, hvis man er en smule
fortrolig med disse emner.

Både formiddag og eftermiddag bliver
opgaveløsningerne gennemgået i fællesskab.
Det anbefales at medbringe lommeregner
eller adgang til regneark. Det kan være en
god ide at medbringe kursusmaterialet på
papir, da nogle af opgaverne kan bestå af
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flere sider, som sammen og hver for sig skal
sammenholdes med eksempler og andre
opgaver.
Kursusdato:
Den 15.11.2018 Kl. 13.00 – 16.30
Kursussted:
Kolle Kolle
Målgruppe
Revisorer og assistenter

Underviser:
Henrik Eriksen er registreret revisor siden 1994
og driver på 13. år et mindre revisionsfirma i
Korsør. Han har undervist i 17 år i forskellige
regnskabs-, revisions- og skatteretlige emner,
men de seneste år hovedsageligt i
virksomhedsordningen. Hans kurser er
traditionelt bygget op omkring praktiske
eksempler og meget lidt gennemgang af
egentligt lovstof.

Efteruddannelse godkendte revisorer
Direkte og indirekte skatter 3,5 timer

Familie- og arveret
Vi genudbyder dette kursus fra sidste sæson,
men lægger denne gang mere vægt på det
skilsmisseretlige, samt den nye ægtefællelov,
der trådte i kraft 1/1-2018.

-

Drøftelse af hvornår det er relevant at
have revisor/ revisors rolle i forbindelse
med bodeling

-

Gennemgang af de grundlæggende
arveregler.

-

Overvejelser i forbindelse med dødsfald:
skifte/uskiftet bo, privat
skifte/bobestyrerbehandling.

Kurset vil bl.a. indeholde:
-

-

Gennemgang af grundlæggende
familieformueret herunder grundreglerne i
forbindelse med ægtefælleskifte.
Let gennemgang af de vigtigste
ændringer der træder i kraft d. 1.1. 2018
ved den nye Lov om Ægtefællers
økonomiske Forhold (Ægtefælleloven)

-

Let gennemgang af særejeformer

-

Praktisk gennemgang af fællesbodeling
herunder deling af gæld, overdragelse af
fast ejendom, værdiansættelse af
virksomhed,
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Kursusdato:
20.11.2018 Kl. 9.00 – 16.30
Kursussted:
Kolle Kolle
Der er morgenmad fra 8.30

-

Skat i forbindelse med dødsboer

-

Revisorernes rolle i forbindelse med
dødsbobehandling.

Kursister er meget velkomne til ved tilmelding
at oplyse hvilke områder man har størst
interesse i at høre om; dødsbobehandling,
familieformueret eller andet.

Målgruppe
Alle
Underviser:
Lotte Borg Jørgensen er partner i August
Jørgensen Advokater i Hillerød, hvor hun
hovedsagelig beskæftiger sig med familiearveret og fast ejendom. Hun er autoriseret
bobehandler (ægtefælleskifter) samt
autoriseret bobestyrer (dødsboer) ved
skifteretten i Hillerød.
Efteruddannelse godkendte revisorer
Regnskab og økonomi
3,75 timer
Direkte og indirekte skatter 3,75 timer

Interne kontroller og it-kontroller for SMV
Kurset henvender sig til erfarne medarbejdere
og godkendte revisorer med henblik på at
klæde revisor på til at få et overblik over
kundens interne kontroller, herunder itkontroller. Kurset vil derfor indeholde følgende
områder:

- indblik i anden it-revisionsmæssige
arbejdsopgaver og rutiner
(applikationskontroller, generelle it-kontroller,
ISAE 3402, ISAE 3000, ISRS 4400,
persondatahåndtering, ISO-standarder mv.)
mhp. at lade revisor opnå et vist kendskab til
hvad disse arbejdsopgaver omhandler.

- indledende vurdering af virksomhedens
Undervisere:
kontrolsystemer i forhold til dels
regnskabsaflæggelse og dels afhængigheden Martin Brogaard Nielsen
af IT i forhold til virksomhedens drift (forretning) it-revisor, adm. direktør, følger alle
kundeopgaver til dørs, og har med sin
baggrund i it-branchen (både som tekniker og
- valg af "strategi" (substansrevision eller
som leder) et godt og pragmatisk fundament
kontrolbaseret revision) mhp. evt.
til at håndtere både revisions- og
ressourcebesparelse og tilstrækkelig
rådgivningsopgaver. Martin arbejder primært
revisionsbevis
med opgaver, hvor der er lovmæssige
reguleringer (persondata, GDPR,
sundhedsdata etc.), med rådgivningsopgaver
- risikobaseret tilgang til it-anvendelse
inden for it-governance, og sidder i øvrigt med
(politikker, procedurer, beskrivelser,
i diverse eksterne
dokumentationer, styring af leverandører etc.)
fora, herunder
ISO-board for
håndtering og
- revisors ansvar (revisionsteoretisk ift. den
udvikling af de
finansielle revision - men også i forhold til
internationale
persondataforhold, virksomhedens omverden
standarder vedr.
etc.)
it, cloud, privacy
mv.
- outsourcing forhold og underleverandørerklæringer
- rapportering af findings
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Christian Lausen Kongshave
It-revisor, manager, er cand.merc.aud., og
han skrev speciale om sikkerhed ved mobile
enheder. Christian er udførende på itrevisionsarbejdet ved erklæringsopgaver og
gennemgang af
generelle itkontroller, og han
har desuden
særlig viden om
GDPR.
Kursusdato:
22.11.2018 Kl.
9.00 – 16.30
Kursussted:
Kolle Kolle
Der er morgenmad fra 8.30
Målgruppe
Alle
Efteruddannelse godkendte revisorer
Revision og erklæringer 7,5 timer

Udvidet gennemgang og fravalg af revision

Gennem de seneste år, er der sket en stor
stigning i selskaber, der fravælger revision.
Såfremt de særlige regler for fravalg af revision
eller tilvalg af udvidet gennemgang ikke
overholdes medfører det, at fravalg af revision
evt. ikke kan foretages med de frustrationer
dette kan give. På dette kursus gennemgår vi
derfor reglerne for fravalg af revision, og i
forlængelse heraf reglerne for tilvalg af
udvidet gennemgang.

af revision og tilvalg af udvidet gennemgang
mm.
Målgruppe
Kurset henvender sig til registrerede og
statsautoriserede revisorer, samt deres
ledende medarbejdere.

På kurset gennemgås bl.a.:
• Den nye erklæring om udvidet
gennemgang
• Konklusion og Grundlag for konklusion
Hertil kommer at Erklæringsbekendtgørelsen
• Væsentlig usikkerhed vedr. fortsat drift
samt erklæringsstandard for små virksomheder
• Forbehold
(Udvidet gennemgang af årsregnskaber) er
• Fremhævelse af forhold
ændret med virkning fra 2018.
• Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi gennemgår de væsentligste ændringer,
• Forskelle mellem erklæringen ved review
herunder den nye opstilling af erklæring om
og udvidet gennemgang
udvidet gennemgang, de nye afsnit etc., samt
• Planlægning
de nye præciseringer til de 4 krævede
• Opgørelse af væsentlighed
supplerende handlinger.
• Forespørgsler
• Analytiske handlinger
Kurset sikrer, at du som revisor og rådgiver
• Krav om andre, og evt. yderligere
mestrer reglerne og kravene til udvidet
handlinger
gennemgang, fravalg af revision og
• Krav til supplerende handlinger og nye
alternativerne hertil.
præciseringer hertil
• Dokumentation
Mål & udbytte
• Regler og krav omkring fravalg af revision
Efter kurset har du forståelsen for den nye
• Assistanceerklæringen
erklæring om udvidet gennemgang, de nye
• Regler og krav omkring tilvalg af udvidet
afsnit i erklæringen, herunder ”Væsentlig
gennemgang
usikkerhed vedrørende fortsat drift”, de 4
• Etc.
krævede supplerende handlinger og
præciseringerne hertil, samt de særlige regler,
Undervisningsmetode
der skal overholdes i forbindelse med fravalg
Undervisningen foregår som en
kombination af indlæg og diskussioner.
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Kursusindhold
Kurset tager udgangspunkt i den opdaterede
erklæringsbekendtgørelse og standarderne for
udvidet gennemgang, samt anden relevant
lovgivning og praktiske erfaringer. Vi
gennemgår kravene i forbindelse med udvidet
gennemgang lige fra planlægning over
udførelse, dokumentation og til
erklæringsafgivelse. Ligeledes gennemgås
regelsættet omkring fravalg af revision, tilvalg
af udvidet gennemgang og alternativer i
forbindelse hermed.
Kursusdato:
Den 28.11.2018 Kl.
9.00 – 16.30
Kursussted:
Kolle Kolle
Der er
morgenmad fra
8.30
Underviser:
Kim Wegener er statsautoriseret revisor og har
mange års praktisk erfaring som revisor og
underviser. Han deltager i Regnskabsrådets
møder, er forfatter til bogen ”God
regnskabspraksis i landbruget” og har bl.a.
været eksaminator og censor ved
revisoreksamen.
Efteruddannelse godkendte revisorer
Revision og erklæringer
7,5 timer

Rådgivning der skaber værdi
____________________________________________________________________________________________________________________
Du kender formentlig problemet. Du ved hvad
kunden faktisk har brug for at høre, men du får
det ikke sagt, fordi det måske er dårlige
nyheder for kunden.
Oftest skyldes det vores erfaring, med at få
sagt ærlige ting, som bliver misforstået af
modtageren, der vil gå i forsvar eller blive sur.

Krav til deltagere:
 Ingen krav til uddannelse eller erfaring.
 Der skal medbringes et eksempel på, en
svær rådgivning fra egen hverdag.
Indhold:
 Gennemgang af vores 2 intelligenser –
hjerne og krop
 Metode til ’den ærlige rådgivning’
 Øvelser i ’den ærlige rådgivning’

På dette halvdags kursus, vil du få tryghed i, at
få sagt det du tænker, på en ærlige måde.
Samtidig er det en måde, hvorpå kunden vil
føle, det er for deres bedste, uden at føle sig
stødt.
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Målgruppe Alle
Underviser:
Jacob Lejbowicz, 44 år, Stifter af Workjoy Inc.
(www.workjoy.dk), har praktisk erfaring fra 15
år som leder.
Det er igennem hans praktiske erfaring med
ledelse, at han ved hvor stor effekt
arbejdsglæde har, både for medarbejdere og
virksomheden. Men også hvilke udfordringer,
man støder på, når arbejdsglæden skal
skabes. Det vil han vildt gerne dele med
andre.

Deltagere vil efterfølgende:
 Træde i karakter som rådgiver – med
tryghed
 Rådgive med ærlighed – uden frygt
 Give kunden det råd, med størst værdi,
uden at kunden føler sig stødt.
På kun 4 timer vil du lære, hvordan du giver
den ærlige rådgivning, som er mest værdifuld
for kunden.
En praktisk tilgang, hvor hver deltager tager
udgangspunkt i egen hverdag, med de
problemstillinger som findes der.
Bemærk: Der skal medbringes et eller to
eksempler, hvor du synes det var svært, at få
givet den rigtige rådgivning til kunden. Dette
skal vi bruge, når vi øver den ærlige samtale.

Der er morgenmad fra 8.30

Som leder har han skabt arbejdsglæde på
flere områder - salg, kundeservice,
salgssupport, IT-afdelinger - endda til
distanceledelse af kørende
teknikere/håndværkere.

Kursusdato:
Den 29.11.2018 Kl. 9.00 – 12.45
Kursussted:
Kolle Kolle

Som freelance arbejdsglædeskaber, har han
set hvordan hans 11 punkts opskrift til
arbejdsglæde, WAO, virker i det private og
offentlige, blandt andet hos revisorer og
pædagoger, fordi det handler om mennesker.

Personskat med plads til afstikkere
– en praktisk gennemgang af skatterelevante
områder for personer og hovedaktionærer
På dette kursus gennemgår vi udvalgte dele
af personbeskatningen ud fra en praktisk
synsvinkel – fortalt af praktikere til praktikere.
Der vil også blive inddraget relevante emner
af regnskabsmæssig karakter og moms og
afgifter.
Fokus vil primært være rettet mod de
selvstændigt erhvervsdrivende og
hovedaktionærer.
Mål & udbytte
Som deltager på kurset Personskat med plads
til afstikkere bliver du opdateret på de
vigtigste ting på personbeskatningsområdet
og du får en allround opdatering på
beslægtede områder.
Underviserne

•

•
•
Peter Seeberg er
statsautoriseret revisor hos Dansk Revision i
Randers og er Master i skat (LL.M.)

•
•

Kursister er meget velkomne til ved tilmelding•
at oplyse hvilke områder man har størst
interesse i at høre om.
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•
•
•
•
•
Robert Minke Dybkjær er cand.merc.jur MMA
(LL.M.) og skattejurist hos Dansk Revision i
•
Randers.
Målgruppe
Erfarne bogholdere og revisorassistenter.

•

Forudsætninger
Du har kendskab til personbeskatning og
almindelig erhvervsbeskatning, men ønsker et
større praktisk kendskab til området.
Kursusindhold
Sondringen mellem lønmodtagere og
selvstændigt erhvervsdrivende, herunder
hobbyvirksomhedsbegrebet og den
momsmæssige pendant
Bogføringsloven og god regnskabsskik
Personalegodebeskatning, herunder
hovedaktionærbeskatning
Lønmodtagerfradrag, herunder kort om
pensionsbeskatning
Valg mellem virksomhedsskatteloven og
personskatteloven
Gennemgang af teknikkerne bag
virksomhedsordningen og gennemgang af de
seneste omfattende indgreb i
virksomhedsskatteloven

Aktionærlån med fokus på både skatteret og
selskabsret, herunder reparationsmuligheder
af lånene.
Aktuel moms & afgifter
International beskatning – et generelt overblik
over skattepligt, lempelsesregler, til- og
fraflytning m.v.
Sponsorudgifter med fokus på skat og moms
Revisors forskellige erklæringer – hvad er
revisors ansvar og pligter, og hvor er vi på vej
hen erklæringsmæssigt?
Den nye Skattekontrollov, herunder
oplysningsskemaet
Skatte- og momstjek
Vi berører også andre emner som deltagerne
finder relevante at drøfte.
Undervisningsmetode
Undervisningen foregår som en kombination af
indlæg, diskussioner og gennemgang af
cases, hvor kursisterne inddrages.
Kursusdato:
Den 30.11.2018 Kl. 9.00 – 12.45
Kursussted:
Kolle Kolle
Der er morgenmad fra 8.30
Efteruddannelse godkendte revisorer
Regnskab og økonomi
1,75 timer
Direkte og indirekte skatter 1,75 timer

Revision af mindre virksomheder

Kurset gennemgår revisionsprocessen for en
mindre virksomhed, herunder kommer vi rundt
omkring mange af de revisionsstandarder, der
påvirker selve revisionen samt, hvordan disse
indarbejdes effektivt og dokumenteres, så
revisionen også holder til en eksterne
kvalitetskontrol.
Mål & udbytte
Efter kurset har du forståelse for, hvordan
revisionsplanlægningen af den mindre
virksomhed kan foretages, og hvordan
relevante revisionsstandarder praktisk
indarbejdes og dokumenteres i det daglige
arbejde.

Kim Wegener har mange års praktisk erfaring
som revisor og underviser. Han deltager i
Regnskabsrådets møder, er forfatter til bogen
”God regnskabspraksis i landbruget” og har
bl.a. været eksaminator og censor ved
revisoreksamen.

•
•
•

Kvalitetskontrol – holder det!
Review og udvidet gennemgang
Revisors erklæringer

Undervisningsmetode

Kursusindhold

Undervisningen foregår som en kombination af
indlæg og diskussioner.

Kurset tager udgangspunkt i
revisionsprocessen.

Kursusdato:
Den 05.12.2018 Kl. 9.00 – 16.30

Kurset gennemgår krav til revisor i forbindelse
med revisionsplanlægningen, desuden
inddrages relevante krav til dokumentation og
til revisors rapportering, herunder gennemgås
bl.a.:

Kursussted:
Kolle Kolle
Der er morgenmad fra 8.30

Underviser
•
•
•

Kim Wegener,
Statsautoriseret revisor.
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Revisors lovramme – overblik
ISA systemet – overblik
Udvalgte ISA’er:
o Planlægningsfasen (ISA 300330)
o Dokumentation (ISA 230)
o Stikprøve / Kontrol (ISA 530)
o Revision primobalance (ISA
510)
o Regnskabsmæssige skøn (ISA
540)
o Besvigelser (ISA 240)
o Going concern (ISA 570)

Målgruppe
Erfarne revisormedarbejdere
Efteruddannelse godkendte revisorer
Revision og erklæringer
7,5 timer

Alt om biler, reklame, repræsentation, personalegoder og konsulenter
- har du styr på skat og moms?
Kursusindhold:

ovenstående arrangementer

- aktuelle afgørelser på området

Alt om biler, reklame, repræsentation,
personalegoder og konsulenter - har du styr
på skat og moms?

Rejse og kørsel:
- dybdegående gennemgang af reglerne for
fradrag og skattefri - skattepligtige
udbetalinger
- hvor meget skal man tjene for at få
kørselsgodtgørelse etc.

Kursusdato:
Den 06.12.2018 Kl. 9.00 – 16.30

Kurset behandler de skattemæssige forhold af
følgende indhold:
Biler:
- hvide - gule og papegøjeplader samt
mandskabsvogne
- rådighed, privat og erhvervskørsel samt
vagtordninger etc.
- leasing, splitleasing, privatejet eller firmabil
- beskatning og fradrag ved ovenstående
Reklame, sponsorater og repræsentation:
- afgrænsning af reklame og repræsentation
- jubilæer, runde fødselsdage, åbent huskundearrangementer m.v.
- bespisning i og udenfor "huset"!
- beskatning og fradrag af gaver ved
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Kursussted:
Kolle Kolle

Der er morgenmad fra 8.30
Personalegoder:
- gennemgang af reglerne for de væsentligste
personalegoder
Målgruppe
- aktuelle afgørelser om personalegoder
Erfarne revisormedarbejdere
Konsulenter:
- hvornår er en
konsulent selvstændig
og hvornår er han
lønmodtager?
- hvad er
konsekvensen - både
konsulenten og
"arbejdsgiveren"?

Undervisere:
Søren Engers og Helmo Madsen, begge
skatterådgivere i TimeTax
Efteruddannelse godkendte revisorer
Direkte og indirekte skatter
7,5 timer

Sæson Kickoff
________________________________________________________________________________________________________________________
Dette kursus er for dig der i forvejen føler dig
rigtig godt klædt på alle områder. Vi
ajourfører dig på én dag med de væsentligste
nyheder indenfor regnskab, revision, skat,
moms, selskabsret, erklæring og revisorloven.

Nyheder i regnskabsreglerne
Nyheder i selskabsreglerne
Aktuelle afgørelser fra Erhvervsankenævnet.

Bjarne eksaminerer de nye revisorer og har
desuden en fortid i DREFO sekretariatet. Bjarne
leder endvidere Faglig Afdeling A/S.

Oversigt over nyheder i skatteretten.
Overfladisk overblik over nyheder i moms.

De regler som revisor arbejder efter i
dagligdagen ændres konstant, og det kan
være en stor udfordring at holde styr på alle
nyheder, især når hverdagen bliver travl i
statussæsonen.
Vi gennemgår alle revisors områder i
hovedtræk, hvad du skal huske på når
højsæsonen for alvor slår igennem. Kurset
placeres optimalt i starten af sæsonen, hvor
godkendte revisorer og medarbejdere har
brug for en reminder på, hvad der er vigtigt
lige nu.
Målgruppe
Målgruppen er revisorer der udarbejder
årsrapporter, reviderer, rådgiver og beregner
skat og moms.
Mål
Efter kurset har du overblik over de
væsentligste ændringer til regnskabsreglerne,
revisionsreglerne, revisorloven, skattereglerne
og moms i hovedtræk.

Nyheder inden for selskabsret.
Nyheder i revisorlovgivningen, kvalitetskontrol,
sanktioner mv.
Revisionsstandarder ændret det seneste år.
Aktuelle afgørelser fra Revisornævnet.
Hovedpunkterne fra den senest gennemført
offentlige kvalitetskontrol.
Evt. ændringer i hvidvaskloven
Undervisningsform
Undervisningen sker som en kombination af
indlæg og diskussioner. Kursusdeltagernes
inddrages i debat.
Forudsætninger
Overblik over revision, regnskab og skat.
Kursusdato:
Den 16.1.2019 Kl. 9.00 – 16.30
Kursussted:
Kolle Kolle

Kursusindhold:
Dagen er et kursus præget af debat med
hovedvægten på de væsentligste ændringer
til de regler som revisorer anvender i
dagligdagen.
Vi gennemgår bl.a.:
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Der er morgenmad fra 8.30
Underviser:
Bjarne Aalbæk er registreret revisor, og en
meget anvendt underviser i revisorverdenen.

Efteruddannelse godkendte revisorer
Revision og erklæringer
3,25 timer
Regnskab og økonomi
3,25 timer
Direkte og indirekte skatter
1 time

Revision af andelsboligforeninger og ejerforeninger
Formål

•

Et kursus for praktikere afholdt af praktikere •
med stor erfaring i andelsboligforeninger og •
ejerforeninger set fra revisors vinkel. Du vil efter
kurset være i stand til at overskue revisionen
og regnskabsudarbejdelsen samt andre
•
relevante emner for andelsbolig- og
ejerforeninger samt kende faldgruber for
•
revisor.
Indhold
Kurset vil være en gennemgang af:
•
•
•
•
•

•

Lovgivning (lov om andelsboligforeninger)
Vedtægter (ABFs standardvedtægter)
Regnskabspraksis og god regnskabsskik
(gennemgang af Erhvervsstyrelsens
modelregnskab)
Nøgletal i andelsboligforeningsregnskaber og
revisionen heraf
Særlige revisionsområder og eksempel på
revisionsplan. Hvordan dokumenteres
ejendommens værdiansættelse og
udfordringer i denne forbindelse?
Afgørelser fra revisornævnet, erstatningssager
mod revisorer ved domstolene vedrørende
andelsboliger samt andre relevante områder
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For ejerforeninger gennemgås lov om
ejerlejligheder
Normalvedtægten for ejerforeninger
Regnskabspraksis for ejerforeninger og mangel
på god regnskabsskik? (gennemgang af
model)
Særlige revisionsområder og eksempel på
revisionsplan
Afgørelser fra revisornævnet vedrørende
ejerforeninger samt andre relevante områder
Derudover vil kurset også indeholde et kort
indlæg om revisors problemer ved medvirken
til opstilling af budget, erklæring eller mangel
på samme mv.
Der vil være tid til praktiske eksempler og
gensidig erfaringsudveksling på kurset.
Kursusmaterialet er en omfattende samling af
lovgivning, vedtægter,
revisionsplan, revisornævnssager og
domstolsafgørelser, som er rar at have i reolen,
hver gang man reviderer en andelsbolig- eller
ejerforening. Selvfølgelig udleveres en færdig
indeksering så materialet nemt kan genfindes i
mappen.

Målgruppe
Revisorer på flere niveauer
samt andre medarbejdere i
revisionsfirmaer.
Kursusdato:
Den 23.01.2019 Kl. 9.00 –
16.30
Kursussted:
Kolle Kolle
Der er morgenmad fra 8.30
Undervisere:
Thøger Rude Andersen, reg.
revisor og partner, TT Revision.

Torben Madsen, statsaut. revisor
og partner, TT Revision.

Efteruddannelse godkendte revisorer
Revision og erklæringer
Regnskab og økonomi

4 timer
3,5 timer

Aktuel Skat
Undervisere
Torben Bagge,
Advokat (H), partner i TVC
Advokatfirma og leder af firmaets
skatteprocesafdeling, der p.t.
består af 16 jurister. Forfatter til en
række artikler, primært
offentliggjort i TfS og Revision &
Regnskab. Medlem af bestyrelsen
for Danmarks Skatteadvokater.
Dette kursus er en sammensætning af ny
Tilknyttet Aarhus Universitet som
Herudover vil der blive gennemgået 3 – 4
lovgivning og aktuelle skatteretlige emner.
ekstern lektor i skatteret og
aktuelle emner, hvor rådgivere typisk har
udfordringer eller hvor Skat aktuelt rejser sager. offentlig ret, ligesom han er fast
Kurset omfatter lovgivning vedtaget i
underviser på Master i SKAT. Endvidere er
SKAT`s indsatsplan 2018
folketingsåret 2017/2018, samt relevante nye
Torben hyppigt anvendt som skatteekspert i
Fuld skattepligt til Danmark – nyeste
lovforslag der bliver fremsat i folketingsåret
praksis/fysiske personer – NySKM2017.399
medierne.
2018/19 og nogle aktuelle skatteretlige emner. Styresignal fra SKAT
Efter deltagelse i kurset kender deltagerne den
Jørgen Frausing
nyest vedtagne skattelovgivning og de
Registreret revisor og
Få indblik i ikke-offentliggjorte afgørelser
seneste skatteretlige problemstillinger, som
Senior Tax Manager i
Der er en tendens til, at de sager, som
SKAT fokuserer på vedrørende personer, der
TVC Advokatfirma.
skatteyder vinder, ikke offentliggøres i samme
driver virksomhed i privat regi og personer, der omfang som dem, skatteyder taber. For at
Jørgen har bl.a.
driver virksomhed i selskabsregi.
tidligere været ansat i
tegne et mere nuanceret billede af
Foreningen
gældende skatteret, inddrager underviserne
Som deltager får du indblik i en række
Registrerede Revisorers
Partner, advokat (H) Torben Bagge og Senior
skatteretlige problemstillinger anskuet med
skatteafdeling.
Tax Manager Jørgen Frausing derfor ikkepraktikerens øjne.
offentliggjort praksis.
Kursusdato: 29.1.2019
På kurset gennemgås følgende emner:
Kl. 9.00 – 16.30
Som professionel aktør inden for skatteretten er
det selvsagt vigtigt, at man er fuldt
Udvalgte nye skattelove vedtaget i
opmærksom på ikke-offentliggjorte afgørelser; Kursussted: Scandic Glostrup, Roskildevej 550,
folketingssamlingen 2017/18, herunder:
2605 Brøndby
særligt når de kan bruges til støtte for egen
opfattelse i en eventuel tvist med SKAT samt til
Ny skattekontrollov
Der er morgenmad fra 8.30
at opnå positive resultater i forbindelse med
Ny skatteindberetningslov
skatterådgivning.
Målgruppe
Nye regler for aldersopsparing og regulering af
Alle
fejlagtige pensionsindbetalinger
Efteruddannelse godkendte revisorer
Bedre vilkår for medarbejderaktier
Direkte og indirekte skatter 7,5 timer
Skattelovgivningen ændres hele tiden dels via
lovgivningen, dels via de mange tusinde
afgørelser, der hvert år træffes på
skatteområdet. Få indblik i den nyeste
skattelovgivning og kommende lovinitiativer
samt udvalgte nye bekendtgørelser og
styresignaler fra SKAT og udvalgt ny praksis,
herunder ikke-offentliggjorte afgørelser.
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Beskatning af fast ejendom – nye vurderinger
og nye regler
Permanent BoligJobordning
Modernisering af regler for indtræden af fuld
skattepligt
Lavere skat på arbejdsindkomst og større
fradrag for pensionsindbetalinger m.v.
Vigtige styresignaler udsendt i 2018

Øvrige oplysninger
Efteruddannelse:
Kursuspriser:
Halvdagskurser (uden frokost)

1.500 kr.

Heldagskurser

2.400 kr.

2 halvdagskurser samme dag
(samme person)

2.400 kr.

Frokost v/halvdagskurser

220 kr.

Alle priser er ekskl. moms.

Fra og med 2009 skal alle godkendte revisorer
gennemføre mindst 120 timers obligatorisk
efteruddannelse over en periode på 3 år.

Vi har indskærpet overfor vores undervisere at
alt kursusmateriale bør forsynes med sideantal
og indholdsfortegnelser, med henblik på at
gøre materialet mere tilgængeligt såvel på
selve kurset som efterfølgende.

Ny periode på 3 år løber fra 1. januar 2018 til
31. december 2020.

Kursusevaluering:

Fordeling af timer:

Der uddeles evalueringsskemaer på alle kurser
som bedes udfyldt og afleveret inden man
forlader kursusstedet.

Mindst 60 timer heraf skal være indenfor
regnskab, revision og skat:
1. Mindst 24 timer revision og erklæringer

Kursussteder:

2. Mindst 24 timer retlige krav og standarder
(regnskab og økonomi)

Kurserne afholdes på henholdsvis Kolle Kolle,
Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse og
Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605
Brøndby.

Afbud:

3. Mindst 12 timer direkte og indirekte skatter

Tilmelding:

Ved afbud tidligere end 3 uger før kurset,
refunderes betalt kursusafgift med fradrag af
gebyr på kr. 200. Ved afbud indenfor 3 uger
før kurset vil der ikke ske refusion af betalt
kursusafgift.

For de øvrige 60 timer er der ikke stillet krav om
art, udover at det skal have en vis relevans til
og sammenhæng med ovenstående.

Alle heldagskurser er inkl. frokost.
Det samme gælder hvor man deltager i 2
halvdagskurser på én dag.

Alle heldagskurser tæller for 7 til 7,5 timer og
alle halvdagskurser tæller for 3,5 til 4 timer.
En godkendt revisor vil således kunne opfylde
efteruddannelseskravet på de 120 timer ved
at deltage i, hvad der svarer til 16
heldagskurser.
Kursusmateriale:
Alt kursusmateriale fremsendes til deltagerne
pr. mail inden kursets start. Kursusmateriale
leveres enten i PDF eller i Powerpoint format.
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Man tilmelder sig ved at sende en mail til
kursussekretær Herdis Hauge: hj@skat-raad.dk
med navn, firma, adresse samt e-mailadresse
på deltageren. Tilmeld meget gerne flere
deltagere samtidig.

