Kursusprogram
2019 / 2020
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Tag på kursus med Skat & Råd i 2019/20
Velkommen:

Efteruddannelse:

Vi byder velkommen til kursussæson
2019/20.

2019 er det andet år i den 3-årige
periode for obligatorisk
efteruddannelse som alle registrerede
revisorer er underlagt.

I det efterfølgende vil I kunne se
beskrivelser af de kurser, vi udbyder
indenfor regnskab, revision,
skatter/afgifter og jura mv.
Et godt grundlag for vedligeholdelse af
jeres viden indenfor de væsentlige
områder.
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
Kollekolle, Frederiksborgvej 105,
3500 Værløse.

•

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@skat-raad.dk med
navn, firma, adresse samt emailadresse på deltageren.
Større firmaer bedes fremsende
samlede lister med alle
tilmeldinger.

•

Hjemmeside www.skat-raad.dk

Frokost:
Alle heldagskurser inkluderer frokost.

Kursusoversigt
Dato

Tid

Emne:

Underviser:

Målgruppe

Udd. Skat

Rev.

Regn.

2019
10.09.2019 09.00 – 15.00 Den nye ferielov
01.10.2019 09.00 – 12.30 GDPR/ Persondata smiiey

Bjarne Aalbæk
Torben Nordquist/K Hansen

Revisorer og assistenter

5,5

Alle

03.10.2019 09.00 – 16.30 Revisors planlægning og udførelse

Per Kristensen

Revisorer

7,5

10.10.2019 09.00 – 16.30 Fokus på regnskab og revisors arb.

Kim Wegener

Revisorer

3,75 3,75

24.10.2019 09.00 – 12.15 Udvidet gennemgang avanceret

Bjarne Aalbæk

Revisorer og assistenter

7,5

31.10.2019 09.00 – 16.30 Revisors tavshedspligt

Bjarne Aalbæk

Revisorer

7,5

05.11.2019 09.00 – 16.30 Revisor og selskabsretten

Per Kristensen

Revisorer

7,5

07.11.2019 09.00 – 16.30 Assistance, det gode alternativ ?

Kim Wegener

Revisorer og assistenter

7,5

12.11.2019 09.00 – 16.30 Skat for praktikere

Bo Sponholtz/Fl. Saabye

Alle

7,5

14.11.2019 09.00 – 16.30 Aktuel moms

Søren Engers

Alle

7,5

19.11.2019 09.00 – 16.30 Godt blandet fra den juridiske verden Carl Jespersen/Lone Jensen

Revisorer

21.11.2019 09.00 – 16.30 VSO i teori og praksis

Revisorer og assistenter

Thorbjørn Helmo Madsen

7,5

2020
14.01.2020 09.00 – 16.30 Revision af andelsboliger/ejerforeninger Th. Andersen/T. Madsen

Erfarne revisormedarbejdere

22.01.2020 09.00 – 16.30 Aktuel Skat

T. Bagge/J. Frausing

Alle

7,5

28.01.2020 09.00 – 16.30 Sæson Kickoff

Bjarne Aalbæk

Revisorer, advokater
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3,5

3,25 3,25

Den nye ferielov
____________________________________________________________________________________________________________________

Forstå ændringerne i ferieloven,
overgangsordningen og de
regnskabsmæssige konsekvenser.
Ny ferielov indfører samtidighedsferie i
Danmark. En overgangsordning i
2019/2020 vil sikre ordentlig indførelse af
de nye regler. Men både lovgivningen og
overgangsordningen medfører
regnskabsmæssige konsekvenser i 2019,
2020 og 2021 og frem.

 Summarisk og konkret metode til
opgørelse af feriepengeforpligtelser.
 Ændring i regnskabsmæssige skøn.
 Notekrav til klasse B.
 Opgørelse af feriepengeforpligtelse
fremadrettet.
 Opgørelse af gæld til fonden,
fremadrettet.
 Regler for fradrag og beskatning
af midler i overgangsordningen,
som afhænger af ferieordningen.
 Forrentning af skyldige midler fra
overgangsordningen.
 Fif og fælder.

Kurset gør at du kan sikre dine kunder
mod ubehagelige overraskelser, og kan
rådgive dine kunder, så de kommer sikkert
Undervisningsform
igennem overgangsbestemmelserne.
En kombination af indlæg og diskussioner.
Kursusdeltagere inddrages i debat.
Målgruppe Revisorer.
Mål Overblik over lovgivning og
overgangsordningen samt
regnskabsmæssige konsekvenser.
Kursusindhold
Vi gennemgår bl.a.:
 Oversigt over ændringerne
 Administration af ferie fremadrettet.
 De forskellige ordninger for feriepenge.
 Direktørers rolle i ferieloven, herunder
om de omfattes af overgangsordningen.
 Betaling af ferietillæg fremadrettet.
 Ekstra ferieuge ud over 5 uger.
 Frivillig betaling eller gæld for
overgangsordningen.
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Underviseren
Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor,
og en meget anvendt underviser i
revisorverdenen.
Bjarne leder endvidere Faglig Afdeling
a/s.
Godkendt efteruddannelse
Kurset tæller vejledende 5,5 timer i
kategorien Regnskab.

Kursusdato:
Den 10.9.2019 Kl. 9.00 – 15.00
Kursussted:
Kollekolle
Der er morgenmad fra 8.30

GDPR / Persondata smileyordning
____________________________________________________________________________________________________________________

•
Casebaseret GDPR kursus: GDPR til mine
kunder – et kom-i-gang kursus for revisorer
Kurset giver deltagerne en kort
introduktion til persondataforordningen
(GDPR) og rationalet bag, hvad den
indebærer med hensyn til behandling af
persondata samt operationelle
anvisninger til, hvad man skal gøre for at
leve op til forordningens krav.
Programmet for kurset er en blanding af
faglige input, praktiske øvelser og kunde
cases, hvor den enkelte kan sætte sin
egne kunders situation i fokus.
Efter kurset har deltagerne viden om:
•

•
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Generelt overblik over
persondataforordningens
grundlæggende principper
(formål, lovlig behandling samt
rettigheder)

Hvordan spotter du ”kundernes”
persondata?

•

Hvad skal du og dine kunder
dokumentere?

•

Hvad skal jeg fortælle mine
nye/gamle kunder?

•

•

Du vil se eksempler på hvilke
dokumenter, herunder politikker I
har behov for at udarbejde, hvor I
kan finde hjælp og hvad I skal
gøre.
Databehandleraftaler – hvem skal
der laves aftaler med - hvorfor og
hvordan gør I?

•

Hvordan laver I en risikovurdering?

•

Hvad gør I, hvis der sker databrud?

Kendskab til PersondataSmiley og
Deltagerne opfordres til at medbringe
hvordan dokumentbiblioteket kan
hjælpe dig og dermed dine kunder egen PC da der under kurset gives
adgang til en række skabeloner.

Kort beskrivelse af oplægsholdere
Torben Nordquist, CEO er certificeret i
persondataret. Har lang erfaring som CFO
fra både store og små virksomheder.
Underviser tillige bl.a. i økonomi og
administration.
Kristian Boe Helweg Hansen, COO er
GDPR certificeret, uddannet ingeniør og
har arbejdet som IT-projektleder, herunder
været datawarehouse-manager.
Kursusdato:
Den 1.10.2019 Kl. 9.00 – 12.30
Kursussted: Kollekolle
Der er
morgenmad fra
8.30

Målgruppe
Alle

Efteruddannelse
godkendte
revisorer
??

Revisors planlægning, udførelse og dokumentation
____________________________________________________________________________________________________________________

Bliv klædt på til at gennemføre en optimal
planlægning af din erklæringsopgave,
der tager højde for såvel erklæringstypen
som risikovurderingen.
Herudover vil kurset give dig en grundig
gennemgang af fyldestgørende
arbejdsdokumentation, baseret på den
perfekte planlægning. Igennem kurset vil
du samtidig kunne effektivisere dine
arbejdsgange og øge indtjeningen på
dine opgaver, igennem målrettet indsats.
KURSUSBESKRIVELSE
Med afsæt i revisorloven,
erklæringsbekendtgørelsen og
revisionsstandarderne ser vi på
hverdagens problemstillinger.

•

•
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Planlægningsprocessen og
hvordan de enkelte elementer
anvendes i den senere udførsel og
rapportering

•

Samlet overblik over, hvilken
regulering der medfører de valgte
handlinger

•

Fastlæggelse af risikoprofil for
kunden, herunder anvendelse af
og forståelse for elementerne i en
kunde- og opgaveaccept

Udarbejdelse af en korrekt
revisionsstrategi – på baggrund af
den foreliggende information i
planlægningen

•

Indledende regnskabsanalyse,
vurdering og beregning af
væsentlighedsniveau

•

Udarbejdelse af konkrete og
målrettede revisionsinstrukser

•

Opgørelse af materialeliste fra
kunden samt kommunikationsplan

•

Vurdering af behov for rapportering
allerede på
planlægningstidspunktet

Herunder:
•

Gennemgang og udførsel af
revisionsrisikomodellen. Herunder
vurdering af fx kontrolmiljø og
interne kontroller

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, medlem af Revisorrådets
Eksamensudvalg og medlem af
Revisornævnet.

Kursusdato:
Den 3.10.2019 Kl. 9.00 – 16.30
Kursussted:
Kollekolle
Der er morgenmad fra 8.30

Målgruppe
Alle
Efteruddannelse godkendte revisorer
Revision og erklæringer 7,5 timer

Fokus på regnskab og revisors arbejde
____________________________________________________________________________________________________________________

Kravene til udarbejdelse af årsrapporter
og afgivelse af revisors erklæringer er
gennem de senere år blevet mere
omfattende. Udgangspunktet for dette
kursus er årsregnskabslovens
grundlæggende krav til årsrapporten og
Erhvervsstyrelsens notat om regnskabskrav
for regnskabsklasse A. Vi arbejder
detaljeret med udvalgte regnskabsposter,
der erfaringsmæssigt kan give
udfordringer, herunder særlige
regnskabsmæssige fokuspunkter for SMVvirksomheder (regnskabsklasse A og B).
Tillige vil aktuelle regnskabsmæssige
forhold blive behandlet. Vi skal også
omkring Revisors arbejde – Med
udgangspunkt i Erhvervsstyrelsens seneste
redegørelse om kvalitetskontrollen og
udvalgte kendelser fra Revisornævnet
sætter vi fokus på, hvilke punkter revisor
skal være særligt opmærksom på i
forbindelse med afgivelse af erklæringer
med sikkerhed.
Efter kurset har du forståelse for, hvor du
som revisor skal være særligt opmærksom
i forbindelse med udarbejdelse af
årsrapporter og afgivelse af erklæringer
med sikkerhed. Tillige er du ajour med de
seneste lovændringer på området.
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Underviser Kim Wegener er statsautoriseret
revisor og har mange års erfaring som
revisor og underviser. Han deltager i
Regnskabsrådets møder, er forfatter til
bogen ”God regnskabspraksis i
landbruget” og har været eksaminator og
censor ved revisoreksamen.
Kurset henvender sig til registrerede
revisorer samt deres ledende
medarbejdere med dette indhold:
-

-

-

Skemakrav, Udvalgte notekrav,
Regnskabsklasse A, Op- og
nedskrivninger, Afskrivninger,
restværdi mm.
Amortiseret kostpris, Kapitalandele,
udbytte, Ophør renteswap,
Skatteaktiver, Ny ferielov –
regnskabsmæssig behandling
Kort orientering om seneste
vedtagne ændringer til
årsregnskabsloven

-

-

Resultat og bemærkninger fra
seneste kvalitetskontroller, Sikring af
tilstrækkelig planlægning, Sikring af
tilstrækkelig dokumentation
Fejl og mangler i de afgivne
revisorerklæringer, Korrekte
forbehold og fremhævelse af
forhold i regnskabet

Undervisningen foregår som en
kombination af indlæg og diskussioner.
Kursusdato:
Den 10.10.2019 Kl. 9.00 – 16.30
Kursussted: Kollekolle
Der er morgenmad fra
8.30
Målgruppe: Revisorer

Fokus på revisors arbejde, Hvor skal revisor
være særligt opmærksom?
Efteruddannelse godkendte revisorer
Regnskab
3,75 timer
Med udgangspunkt i seneste redegørelser Revision og erklæringer 3,75 timer
og kendelser gennemgås
Erhvervsstyrelsens og Revisornævnets
fokus:

Udvidet gennemgang avanceret
____________________________________________________________________________________________________________________

Rigtig mange udfører udvidet
gennemgang, og det ser ud til at blive
standarden for revision for mindre
virksomheder. Hvordan løser man
opgaven om udvidet gennemgang, når
det bliver lidt kompliceret?
Dette kursus fokuserer på review og
udvidet gennemgang, og krav til
handlinger og dokumentation, når
forholdene bliver komplicerede, og
hvordan man udfører udvidet
gennemgang af særlige situationer og
specifikke poster.
Målgruppe Revisorer
Mål Efter kurset kan du gennemføre
review og udvidet gennemgang på
særlige forhold i B regnskaber.
Kursusindhold
Vi gennemgår bl.a.:
✓Selskab som ikke er fortsat drift.
Muligheder og krav til erklæringen.

✓Selskab hvor det er svært at afgøre om
der er tale om fortsat drift.
✓Udvidet gennemgang på
moderselskab, mens datterselskab har
fravalgt revision.
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✓Udvidet gennemgang på moderselskab
mens datterselskabet er revideret af en
Kursusdato: Den 24.10.2019 Kl. 9.00 – 16.30
anden.
✓Udvidet gennemgang af dagsværdi på
Kursussted: Kollekolle
ejendomme.
Der er morgenmad fra 8.30
✓Udvidet gennemgang ved kapitaltab.
Målgruppe
✓Udvidet gennemgang og lån til
Godkendte revisorer og ledende
hovedaktionærer.
medarbejdere
✓Udvidet gennemgang og ændring i
Efteruddannelse godkendte revisorer
anvendt regnskabspraksis.
Revision og erklæringer 7,5 timer
Undervisningen sker som en kombination
af indlæg og diskussioner. Deltagernes
erfaringer bliver inddraget i debat på
dette kursus
Forudsætninger
Du arbejder med praktisk review og
udvidet gennemgang, ellers vil gerne vide
mere om emnet, som sætter dig i stand til
at rådgive dine kunder.
Underviseren Bjarne Aalbæk er
statsautoriseret revisor, og en meget
anvendt underviser i revisorverdenen.
Bjarne leder endvidere Faglig Afdeling
a/s.

Revisors tavshedspligt og pligt til at røbe eller angive kunden
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Generelt har revisor tavshedspligt, og

•

Hvidvask - Særligt om pligten til

kunden har måske historisk følt, at man

underretning og praktikken i at underrette

kunne stole på, at det der blevet fortalt til

efter Hvidvaskloven

revisor, ikke kom videre.

•

Sådan er det ikke mere. Revisor har nu en
række krav til at skulle røbe eller ’angive’
kunden. Dette kursus ser nærmere på
reglerne om tavshedspligt.

Sammenhæng med anden lovgivning,
når der underrettes efter Hvidvaskloven

•

Ledelsesansvar.

•

Vi dækker både revision, udvidet
gennemgang, review og assistance

Mål & udbytte
•
Efter kurset har du overblik over reglerne
for tavshedspligt og potentielle krav til at
skulle røbe kunden over for omverdenen.
Målgruppe
Godkendte revisorer og ledende
medarbejdere.
Forudsætninger
Ingen specifikke. Dog vil det være en
fordel, hvis du har overblik over
revisorlovgivningen i forvejen.
Kursusindhold
Vi gennemgår bl.a.:
Revisors tavshedspligt

9

Grov økonomisk kriminalitet, herunder
sammenhæng med
Hvidvasklovgivningen. Vi dækker både
revision, udvidet gennemgang, review og
assistance

•

Underviseren
Bjarne Aalbæk
er
statsautoriseret
revisor, og en
meget anvendt
underviser i
revisorverdenen.
Bjarne leder
endvidere
Faglig Afdeling
a/s.

Erhvervsstyrelsens ret til oplysninger,
Skattestyrelsens ret til oplysninger,

•

Politiets ret til oplysninger,

•

Kurators ret til oplysninger

•

Andre revisorers ret til oplysninger
Undervisningen på kurset sker som en
kombination af indlæg og diskussioner.
Kursusdeltagere inddrages i debat.

Kursusdato: Den 31.10.2019 Kl. 9.00 – 16.30
Kursussted: Kollekolle
Der er morgenmad fra 8.30
Efteruddannelse godkendte revisorer
Revision og erklæringer 7,5 timer

Revisor og selskabsretten, herunder omstrukturering
____________________________________________________________________________________________________________________

Må revisor bistå med selskabsstiftelse og
hvad er dokumentationskravet.

kapitalforhold, reelle ejere, lovlige
aktionærlån, m.v.

Ud fra et praktisk perspektiv fokuserer
Hvad skal der til for at opløse et selskab og
kurset på en række selskabsretlige
hvordan foregår en fusion i praksis.
transaktioner og de tilhørende regler om
selskabsretlige erklæringer. Når revisor står
Dette er blot nogle af de emner, som vi
over for en konkret selskabsretlig
på dette kursus vil gennemgå – for at
transaktion, kan det være vanskeligt for
klæde den proaktive praktiserende revisor
revisor at afgøre, hvilke selskabsretlige
på, til at understøtte alle de udfordringer
erklæringer, der skal afgives i den
som kunderne stiller.
konkrete situation og hvilke
revisionsmæssige overvejelser og
Udbytte:
handlinger som skal udføres.
• Bliv ajourført med de seneste
lovmæssige ændringer
De erklæringer som bl.a. gennemgås
• Bliv skarp på, hvilke selskabsretlige
omfatter følgende hovedgrupper:
erklæringer, der skal afgives i den
• Almindelige og ”omvendte”
konkrete selskabsretlige transaktion og
Vurderingsberetninger,
hvilke revisionsmæssige overvejelser og
• Kreditorerklæringer,
handlinger, der skal udføres
• Undgå fejl og faldgruber
• Andre erklæringer
Målgruppe:
Kurset er målrettet godkendte revisorer og
andre, der arbejder med selskabsretlige
forhold og erklæringer knyttet til
omstrukturering.

De transaktioner som gennemgås er
indenfor kategorierne:
• Stiftelse og kapitalforhøjelse
• Kapitalafgang, inkl. erhvervelse af egne
kapitalandele
• Selvfinansiering og anden økonomisk
KURSUSBESKRIVELSE
bistand (aktionærlån)
På kurset gives der et overblik over status
• Fusion, spaltning og omdannelse
for Selskabsloven og ændringerne i
(indenlandske).
Selskabsloven i det seneste år der har
betydning for omstruktureringer, bl.a. vedr. • Opløsning og genoptagelse
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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,
medlem af
Revisorrådets
Eksamensudvalg og
medlem af
Revisornævnet.

Kursusdato:
Den 5.11.2019 Kl. 9.00 – 16.30
Kursussted: Kollekolle
Der er morgenmad fra 8.30

Efteruddannelse godkendte revisorer
Revision og erklæringer 7,5 timer

Assistance – det gode alternativ?
____________________________________________________________________________________________________________________

Få svarene på dette kursus, hvorfor

assistance. Vi gennemgår kravene i ISRS

assistance er den foretrukne erklæring til

4410, og kommer rundt om snitfladerne til

SMV-kunder. Anvendelsen af revisors

øvrig lovgivning, regulering og

assistanceerklæringer er gennem de

erklæringer. Efter kurset har du overblik

seneste år steget markant. Som revisor skal over ISRS 4410 og alle krav ved
du ved afgivelse af assistanceerklæringer assistanceopgaver samt alternativer hertil.
dog stadig være opmærksom på, at der

Med udgangspunkt i
revisionsstandarderne og lovgivningen
dokumentation, og assistanceerklæringen gennemgås muligheder og risici ved
assistance samt alternativer hertil. På
kan ikke anvendes i alle situationer.
kurset gennemgås blandt andet:
fortsat er krav til udførelse og

•
•

•

•
•

•

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 fortsat drift?
Hvornår kan revisor ikke afgive en
assistanceerklæring?
Hvordan skal revisor forholde sig
ved overtrædelse af lovgivning
eller øvrig regulering?
Hvornår har revisor anmeldelseseller underretningspligt ifm. en
assistanceopgave?

•

•

•

•

•

•

Få svarene på dette kursus. Dette er kurset
for dig, som ønsker at vide alt om
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Udformning og krav til erklæringen,
Hvornår skal revisor anvende en
erklæring med sikkerhed i stedet?
Regler og faldgrupper i forbindelse
med fravalg af revision, Krav til
ledelsespåtegningen
Kan assistanceerklæring afgives,
når der er væsentlig usikkerhed
vedrørende fortsat drift?
Kan assistanceerklæring afgives,
selvom regnskabet indeholder en
åbenlys fejl?
Har revisor anmeldelses- eller
underretningspligt ifm. en
assistanceopgave?
Hvilke krav er der til dokumentation,
til revisors kontrol af regnskabet og
til forståelsen af virksomheden

•
•
•

Kan man indklages for
Revisornævnet?,
Revisors ansvar, Er der krav om
kundeaftaler?
Skal du være uafhængig? Og
hvornår?, Er der krav ved
revisorskift?

Undervisningen sker som en kombination
af indlæg og diskussioner.
Kursusdeltagerne inddrages i debat.
Kursusdato:
Den 7.11.2019 Kl. 9.00 – 16.30
Kursussted: Kollekolle
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

Skat for praktikere
____________________________________________________________________________________________________________________

På dette kursus sætter vi fokus på de
områder indenfor beskatning af
personlige virksomheder og beskatning af
hovedaktionærselskaber, som du oftest
møder i din hverdag som revisor med
mindst 5 års erfaring.
Udbytte:
Efter kurset vil du være i stand til at tackle
de skattemæssige udfordringer ved
optimering af virksomhedsoverskud,
beskatning af fri bil, fri bolig,
hjemmekontor mv. og dermed være i
stand til at løse de fleste almindelige
skatteopgaver på et revisionskontor.

•

Beskatning af ulovlige aktionærlån

•

Rette indkomstmodtager

•

Beskatning af personalegoder,
herunder bilbeskatning

•

Medarbejderaktieordninger

•

Overdragelse af
erhvervsvirksomhed – Gave- og
arveregler

Kursusdato:
Den 12.11.2019 Kl. 9.00 – 16.30

Kurset er for medarbejdere med mere end
5 års erfaring, som har brug for et brushKursussted:
up, eller som har fået tildelt nye
Kollekolle
arbejdsområder.
KURSUSBESKRIVELSE
Undervisningen vil blive gennemført under
følgende hovedoverskrifter:
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•

Virksomhedsordningen og
kapitalafkastordningen

•

Indgreb mod anpartsvirksomheder

•

Skattekreditordningen

•

Skattefrie omstruktureringer

Undervisere
Bo Sponholtz, Statsautoriseret revisor hos
Inforevision,

Der er morgenmad fra 8.30

Målgruppe
Alle

Efteruddannelse godkendte revisorer
Direkte og indirekte skatter
7,5 timer

Flemming Saabye, Leder af
skatteafdelingen i Inforevision.

Aktuel moms
____________________________________________________________________________________________________________________

Programpunkter på heldagskursus om
aktuel moms og afgifter:
-

Orientering om ny lovgivning,
igangsatte lovgivningsaktiviteter
mv.

-

Gennemgang af reglerne om
handel med brugte varer

-

Personaleomkostninger –
momsbeskatning af privat brug

-

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

-

-

Moms og lønsumsafgift,
gennemgang af nye afgørelser og
udvalgte problemstillinger

-

International moms
Fokus på handel med
tjenesteydelser
Enkeltafgørelser

-
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Gennemgang af øvrige principielle
domme, afgørelser mv.

-

-

Afgifter
Opfølgning på SKATs
kontrolindsats vedr. godtgørelse af
energiafgifter, gennemgang af
cases
Øvrige afgifter – status på
regeringens saneringsbestræbelser

Underviser: Søren Engers er kendt af de
fleste der beskæftiger sig med regnskab,
skat og moms. Efter en del år i bl.a. BDO,
Ernst & Young samt Timetax er Søren i dag
primært tilknyttet Baker Tilly.

Desuden kommer der sandsynligvis nye
afgørelser, domme og politiske
udmeldinger i løbet af efteråret, som skal
med.
Kursusdato:
Den 14.11.2019 Kl. 9.00 – 16.30
Kursussted: Kollekolle
Der er morgenmad fra 8.30

Målgruppe Alle

Efteruddannelse godkendte revisorer
Direkte og indirekte skatter
7,5 timer

Godt blandet fra den juridiske verden
____________________________________________________________________________________________________________________

Lone Munk Jensen og Carl Gustaf
Jespersen er begge partnere hos August
Jørgensen Advokater i Hillerød.
På dette kursus vil de undervise i følgende
tre områder:
Ansættelsesret, lejeret og
fremtidsfuldmagter.
Ansættelsesret
-Opsigelse vs. ophævelse
-Betydning af advarsler
-120-sygedagsreglen
-Lov om ansættelsesklausuler
Der vil blive givet en indføring i de typiske
situationer og overvejelser, der kan være
omkring opsigelse eller bortvisning af
medarbejdere, herunder betydning af
advarsler.
Gennemgang af 120-sygedagsreglen.
Introduktion til Lov om
ansættelsesklausuler.

Der vil ske en gennemgang af forholdet
mellem opsigelse og ophævelse af
lejemål, såvel bolig som erhverv.
Herudover vil der ske en indføring til
særligt udvalgte kontraktforhold i relation
til erhvervslejemål, herunder afståelse og
fremleje, opmærksomhedspunkter ift.
opsigelse og uopsigelighed, samt
erhvervsbeskyttelse.
Fremtidsfuldmagter
Med reglerne om fremtidsfuldmagert, der
trådte i kraft 1. september 2017, er der
givet et nyt instrument til sikring af
pårørendes adgang til at disponere på
vegne af fuldmagtsgiver i det omfang, at
fuldmagtsgiver måtte blive ude af stand til
at varetage sine egne interesser.
Der vil blive foretaget en gennemgang af
reglernes indhold samt de muligheder,
men også udfordringer, som
lovgrundlaget har medført.

Lejeret

Kursusdato:
Den 19.11.2019 Kl. 9.00 – 16.30

-Opsigelse vs. ophævelse
-Tidsbegrænsning – uopsigelighed
-Afståelse og fremleje
-Erhvervsbeskyttelse

Kursussted: Kollekolle
Der er morgenmad fra 8.30
Målgruppe Alle
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Undervisere:
Lone Munk
Jensen har
speciale i:
Familie- og
arveret
Testamente og
ægtepagter
Samlivsophævelse og skilsmisser
Bodeling
Dødsboer
Retssager
Køb og salg af fast ejendom, herunder
landbrugshandler
Ejendomsadministration
Carl Gustaf Jespersen har speciale i:
Ansættelsesret
Erhvervsrådgivning
Forhold vedrørende import og salg af
fyrværkeri
Rådgivning af
offentlige
myndigheder
Erhvervslejeret
Miljøret
Bestyrelsesarbejde
Tvangsauktioner
Efteruddannelse godkendte revisorer
Regnskab og økonomi
3,75 timer
Direkte og indirekte skatter 3,75 timer

Virksomhedsordningen i teori og praksis
Dette kursus henvender sig alle, der ønsker Kapitalafkastordningen vil ligeledes blive
at kende teorien bag
gennemgået.
virksomhedsordningen samt at kunne
bruge den i praksis.
Sammenligning af virksomhedsordningen
og kapitalafkastordningen vil blive drøftet.
På kurset vil der blive gennemgået
reglerne for anvendelse af
Øvrigt indhold i virksomhedsskatteloven
virksomhedsordningen og fælderne.
gennemgås kort.

Målgruppe
Revisorer og assistenter

På kurset bliver man i stand til ved hjælp
af pædagogiske eksempler og cases, at
få genopfrisket samspillet mellem
indskudskonto, hensat til senere hævning,
rentekorrektion, opsparet overskud mm.

Efteruddannelse godkendte revisorer
Direkte og indirekte skatter 7,5 timer

På kurset vil der blive mulighed for at
komme rundt om ordningen ved hjælp af
små cases, hvor deltagerne selv skal
”regne”.
Reglerne om indtræden og udtræden vil
ligeledes blive beskrevet.
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Det vil være en god ide at medbringe
egen lommeregner.

Kursusdato:
Den 21.11.2019 Kl. 9.00 – 16.30
Kursussted:
Kollekolle
Der er morgenmad fra 8.30

Underviser:
Thorbjørn Helmo Madsen, skatterådgiver i
TimeTax

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?
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Afgørelser fra revisornævnet,
erstatningssager mod revisorer ved
domstolene vedrørende andelsboliger
samt andre relevante områder
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.
Målgruppe
Revisorer på flere niveauer samt andre
medarbejdere i revisionsfirmaer.
Kursusdato: Den 14.1.2020 Kl. 9.00 – 16.30
Kursussted: Kollekolle
Der er morgenmad fra 8.30
Undervisere: Thøger Rude Andersen,
registreret revisor, partner hos TT Revision
og Torben Madsen, statsaut. Revisor,
partner hos TT Revision.
Efteruddannelse godkendte revisorer
Revision og erklæringer
4 timer
Regnskab og økonomi
3,5 timer

Aktuel Skat
Bedre vilkår for medarbejderaktier
Beskatning af fast ejendom – vurderinger
og regler
Permanent BoligJobordning
Modernisering af regler for indtræden af
Få indblik i den nyeste skattelovgivning og
fuld skattepligt
kommende lovinitiativer samt udvalgte
Lavere skat på arbejdsindkomst og større
nye bekendtgørelser og styresignaler fra
SKAT og udvalgt ny praksis, herunder ikke- fradrag for pensionsindbetalinger m.v.
Vigtige styresignaler
offentliggjorte afgørelser.
Skattelovgivningen ændres hele tiden
dels via lovgivning, dels via de mange
afgørelser, der hvert år træffes på
skatteområdet.

Kurset omfatter nyere vedtaget lovgivning
og relevante lovforslag samt aktuelle
skatteretlige emner. Efter deltagelse i
kurset har deltagerne kendskab til den
nyest vedtagne skattelovgivning og de
seneste skatteretlige problemstillinger, som
SKAT fokuserer på vedrørende personer,
der driver virksomhed i privat regi og
personer, der driver virksomhed i
selskabsregi.
Som deltager får du indblik i en række
skatteretlige problemstillinger anskuet
med praktikerens øjne.
På kurset gennemgås følgende emner:
Udvalgte skattelove herunder:
Skattekontrollov
Skatteindberetningslov
Regler for aldersopsparing og regulering
af fejlagtige pensionsindbetalinger
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Herudover vil der blive gennemgået 3 – 4
aktuelle emner, hvor rådgivere typisk har
udfordringer eller hvor Skat aktuelt rejser
sager.
Få indblik i ikke-offentliggjorte afgørelser
Der er en tendens til, at de sager, som
skatteyder vinder, ikke offentliggøres i
samme omfang som dem, skatteyder
taber. For at tegne et mere nuanceret
billede af gældende skatteret, inddrager
underviserne Partner, advokat (H) Torben
Bagge og Senior Tax Manager Jørgen
Frausing derfor ikke-offentliggjort praksis.
Som professionel aktør inden for skatteret
er det selvsagt vigtigt, at man er fuldt
opmærksom på ikke-offentliggjorte
afgørelser; særligt når de kan bruges til
støtte for egen opfattelse i en eventuel
tvist med SKAT samt til at opnå positive
resultater i forbindelse med
skatterådgivning.

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. Tilknyttet Aarhus
Universitet som ekstern lektor i skatteret og
offentlig ret, ligesom han er fast underviser
på Master i SKAT.
Jørgen Frausing
Registreret revisor og Senior Tax Manager i
TVC Advokatfirma.
Advokatfirm Jørgen har bl.a.
tidligere været ansat i Foreningen
Registrerede Revisorers skatteafdeling.
Kursusdato: 22.1.2020
2
Kl. 9.00 – 16.30
Kursussted: Kollekolle
Der er morgenmad fra 8.30
Målgruppe Alle
Efteruddannelse godkendte revisorer
reviso
Direkte og indirekte
ind
skatter 7,5 timer

Sæson Kickoff
________________________________________________________________________________________________________________________

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

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.:

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.

Nyheder i regnskabsreglerne
Nyheder i selskabsreglerne

Underviser: Bjarne Aalbæk er registreret
revisor, og en meget anvendt underviser i
revisorverdenen. Bjarne eksaminerer de
nye revisorer og har en fortid i DREFO
sekretariatet. Bjarne leder endvidere
Faglig Afdeling A/S.

Aktuelle afgørelser fra
Erhvervsankenævnet.
Oversigt over nyheder i skatteretten.
Overfladisk overblik over nyheder i moms.
Nyheder inden for selskabsret.
Nyheder i revisorlovgivningen,
kvalitetskontrol, sanktioner mv.
Ændrede revisionsstandarder.
Aktuelle afgørelser fra Revisornævnet.

Målgruppe
Målgruppen er revisorer der udarbejder
årsrapporter, reviderer, rådgiver og
beregner skat og moms.

Hovedpunkterne fra den senest
gennemført offentlige kvalitetskontrol.

Mål
Efter kurset har du overblik over de
væsentligste ændringer til
regnskabsreglerne, revisionsreglerne,
revisorloven, skattereglerne og moms i
hovedtræk.

Undervisningsform
Undervisningen sker som en kombination
af indlæg og diskussioner.
Kursusdeltagernes inddrages i debat.
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Kursusdato: Den 28.1.2020 Kl. 9.00 – 16.30
Kursussted: Kollekolle
Der er morgenmad fra 8.30

Evt. ændringer i hvidvaskloven

Forudsætninger
Overblik over revision, regnskab og skat.

Efteruddannelse godkendte
Revision og erklæringer
Regnskab og økonomi
Direkte og indirekte skatter

revisorer
3,25 timer
3,25 timer
1 time

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

Efteruddannelse:

Kursusmateriale:

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

Alt kursusmateriale fremsendes til
deltagerne pr. mail inden kursets start.
Kursusmateriale leveres enten i PDF eller i
Powerpoint format.

Ny periode på 3 år løber fra 1. januar 2018 Vi har indskærpet overfor vores
til 31. december 2020.
undervisere at alt kursusmateriale bør
forsynes med sideantal og
Fordeling af timer:
indholdsfortegnelser, med henblik på at
gøre materialet mere tilgængeligt såvel
Mindst 60 timer heraf skal være indenfor
på selve kurset som efterfølgende.
regnskab, revision og skat:
1. Mindst 24 timer revision og erklæringer

Kursusevaluering:

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

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

3. Mindst 12 timer direkte og indirekte
skatter

Kursussted:

Alle kurser afholdes på Kollekolle,
For de øvrige 60 timer er der ikke stillet
krav om art, udover at det skal have en vis Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse.
relevans til og sammenhæng med
Tilmelding:
ovenstående.
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.
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Man tilmelder sig ved at sende en mail til
kursussekretær Herdis Hauge: hj@skatraad.dk med navn, firma, adresse samt emailadresse på deltageren. Tilmeld meget
gerne flere deltagere samtidig.

