UDLAND 2018

Flyt skolebænken til Costa de Almería
Det tager kun én uge, men du optjener et helt års efteruddannelse!

AFREJSE TIRSDAG DEN 4. SEPTEMBER 2018
HJEMREJSE TIRSDAG DEN 11. SEPTEMBER 2018
Er du en ambitiøs revisor?
Er du bidt af en golfkugle?
Vil du slå flere fluer med et udlands-smæk?!
Så flyt skolebænken sydpå til Costa de Almería!
Vi flyver branchens bedste undervisere ned til dig
og klæder dig på med det aller-nyeste inden for regnskab, revision og skat.
Vi sørger også for, at du får gode og fornøjelige medkursister.
PS. Du må gerne tage konen, manden eller kæresten med!
FAGLIGE FORDELE OG FESTLIGE FORNØJELSER
Når du flytter skolebænken til Costa de Almería, fylder Fakta
Kurser din kuffert med faglige fordele og festlige fornøjelser.
Du får bl.a.:
• 40 timers godkendt efteruddannelse leveret af nogle af revisorbranchens bedste og mest efterspurgte undervisere
• All Inclusive på det 5-stjernede luksushotel, Hotel Golf Almerimar
• Valgfri afrejse fra København eller Billund
• Fri transfer til og fra lufthavnen ved Costa de Almería
• Mad ombord på flyet
• En afslutningsmiddag med generøse indslag
• Mulighed for at deltage i en arrangeret udflugt sammen med
de andre kursister og ledsagere
• Chancen for at blive del af et hyggeligt fællesskab med de
andre i gruppen
• Rigtig gode muligheder for at spille golf under sydens sol, når
der ikke er undervisning
• En særlig fodbold-oplevelse, hvis Liga A-klubben Malaga eller
det lokale hold Almería har en hjemmekamp, mens vi er der.
ET ÅRS EFTERUDDANNELSE PÅ ÉN UGE
Som skrevet, så opnår du et helt års obligatorisk efteruddannelse på blot én uge, når du flytter skolebænken til Costa de
Almería med Fakta Kurser.
Når du sætter dig i flyet og rejser hjem, er du skarp på det allerseneste inden for skat, regnskab og revision.
De mange efteruddannelsestimer fordeler sig med:
• 19 timer i direkte og indirekte skatter
• 11 timer i retlige krav og standarder (regnskab)
• 10 timer i revision og erklæringer
MÅLGRUPPE
Kurset Flyt skolebænken til Costa de Almería er rettet mod
registrerede eller statsautoriserede revisorer og ledende medarbejdere.
Det er et meget intensivt efteruddannelsesforløb.

Lad os være ærlige: Kurset er ikke for alle og enhver.
Det er til gengæld et skræddersyet kursus til dig, der er fagligt
ambitiøs og vil være forrest på dit faglige. Dig, der er indstillet
på at blive undervist i koncentrerede doser.
UNDERVISERNE
Torben Bagge er advokat (H) og partner i TVC Advokatfirma. Han leder
firmaets skatteproces-afdeling, der p.t.
består af 14 jurister. Torben er medlem
af bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater og ekstern lektor i skatteret
og offentlig ret på Aarhus Universitet.
Han er også fast underviser på Master
i SKAT. Han optræder hyppigt som
skatte-ekspert i medierne. Torben har
i mange år været underviser hos Fakta Kurser.
Kim Wegener er statsautoriseret revisor med mange års praktisk erfaring
som revisor og underviser. Han deltager i Regnskabsrådets møder og har
bl.a. været eksaminator og censor ved
revisoreksamen. Kim har været underviser for Fakta Kurser gennem de seneste år.
Jørgen Frausing er registreret revisor og Senior Tax Manager i TVC
Advokatfirma. Han har tidligere været
ansat i Foreningen Registrerede Revisorers skatteafdeling, ligesom han i
mange år har været en fast samarbejdspartner og underviser hos Fakta Kurser.
LIDT PRAKTIK OM OPHOLDET
Vi ankommer til Costa de Almería tirsdag den 4.september og
rejser hjem igen tirsdag den 11. september.
Der er ikke undervisning på ankomst- og afrejsedagen.
Søndag den 9. september og mandag den 10. september er fridage.
Vi arrangerer mindst én fælles middag, og hvis der er stemning
for det blandt deltagerne, arrangerer vi gerne yderligere fælles
aktiviteter. F.eks. en fodboldaften, hvis de lokale hold spiller,
mens vi er der.

FAGLIGT PROGRAM
ONSDAG DEN 5. SEPTEMBER 2018
Kl. 8.30-13 Skat med Torben Bagge og Jørgen Frausing
Udvalgt ny lovgivning, bl.a.:
• Ny skattekontrollov
• Ny skatteindberetningslov
• Nye regler for alderspension
• Udvidelse af fradragsretten for lønudgifter
• Udvalgte nye styresignaler
Programmet bliver suppleret med udvalgt ny skattelovgivning
og nye styresignaler, som bliver vedtaget/udstedt i løbet af 2018.
Kl. 13-16 Pause
Kl. 16-20 Revision med Kim Wegener
Erfaringer fra kvalitetskontrollen – vi gennemgår bl.a.:
• Seneste redegørelse fra Erhvervsstyrelsen
• Fokusområder i kvalitetskontrollen
• Krav til revisors dokumentation
• Revisors erklæringer med sikkerhed
• Modificerede erklæringer
• Eksempler på fejl og mangler i erklæringer
TORSDAG DEN 6. SEPTEMBER
Kl. 8.30-13 Aktuel revision med Kim Wegener
Udvalgte aktuelle emner:
”Ny” udvidet gennemgang, bl.a.:
• Regler for tilvalg af udvidet gennemgang
• Ny erklæring
• De 4 supplerende handlinger
Moms- og skattetjek, bl.a.:
• Krævede arbejdshandlinger
• Krav til dokumentation
• Revisors erklæring
• Revisors ansvar
• Fordele og ulemper
Fravalg af revision, herunder
• Regler og krav for fravalg af revision
• Alternativer til revision
Obs! Hvis der dukker nye og endnu mere aktuelle emner op, så ændrer vi i
programmet for denne dag og sørger for, at du får det nyeste med.
Kl. 13-16 Pause
Kl. 16-20 Skat med Torben Bagge og Jørgen Frausing
Udvalgt ny lovgivning fortsat, bl.a.:
• Aktiesparekonto
• Nye regler for indtræden af fuld skattepligt
• Fradrag for indskud i små og mellemstore virksomheder

Programmet vil blive suppleret med udvalgt ny skattelovgivning, som bliver vedtaget i løbet af 2018, evt. også med en ny
skattereform.
FREDAG DEN 7. SEPTEMBER
Kl. 8.30-13 Regnskab og selskabsretlige forhold med
Kim Wegener
Udvalgte selskabsretlige forhold og den regnskabsmæssige behandling af, bl.a.:
• Selvfinansiering
• Kapitalejerlån
• Udlodning af udbytte i andre værdier end kontanter
• Koncernlån / -tilskud
• Selskabskapital og delvis indbetaling
• IVS´er
• Revisors kontrol af selskabsretlige formalia
Kl. 13-16 Pause
Kl. 16-20 Skat med Torben Bagge og Jørgen Frausing
Ny lovgivning, hvor fast ejendom indgår i beskatningen.
De nye ejendomsvurderinger kommer i september 2018 og samtidig med dem tilpasses lovgivning på følgende områder:
• Ejendomsværdiskat
• Ejendomsskat
• Klage over ejendomsvurderinger fra 2011
Den nuværende ejendomsværdiskattelov og ejendomsskattelov
ændres med en ny ejendomsskattelov, og der gennemføres en
række initiativer, der skal sikre tryghed for boligejerne, bl.a. en
rabatordning for nuværende boligejere, en moderniseret stigningsbegrænsning for erhvervsejendomme og en permanent
indefrysningsordning for ejerboliger for stigninger i ejendomsværdiskatten og grundskylden.
LØRDAG DEN 8. SEPTEMBER
Kl. 8.30-13 Aktuelt regnskab med Kim Wegener
Udvalgte regnskabsmæssige fokusområder, bl.a.:
• Regler for regnskabsklasse A
• Noteopgørelse af antal beskæftigede
• Indregning af indtægter
• Entreprisekontrakter
• Op- og nedskrivninger
• Investeringsejendomme
• Tilskud
• Leasing
• Erhvervsstyrelsens udtalelse om virksomhedssammenslutninger
Kl. 13-16 Pause

Kl. 16-20 Skat med Torben Bagge og Jørgen Frausing
Seneste nyt for personer, der driver virksomhed i personligt
regi, og for personer, der driver virksomhed i selskabsform.
• Seneste nyt vedr. virksomhedsskatteordningen
• Seneste nyt vedr. rette indkomstmodtager
• Seneste nyt vedr. skattemæssig optimering af hovedaktionærens ydelser fra selskabet
Dette emne vil ligeledes blive suppleret med områder, hvor der
kommer nyheder i løbet af 2018.
UNDERVISNINGSMETODE
Som deltager på udlandskurset Flyt skolebænken til Costa del
Sol bliver du en del af et meget koncentreret og aktivt undervisningsforløb.
Emnerne bliver debatteret undervejs, og I kommer til at gennemgå interessante cases, der alle sammen relaterer sig til de
enkelte emner i undervisningen.
FORVENTET AFREJSE OG ANKOMST
Afrejse fra Kastrup til Costa de Almería
den 4. september 2018 kl 06.30
Ankomst til Costa de Almería kl 10.05
Hjemrejse fra Costa de Almería til Kastrup
den 11. september 2018 kl.11.05
Ankomst til Kastrup kl. 14.40
Afrejse fra Billund til Costa de Almería
den 4. september 2018 kl. 06.30
Ankomst til Costa de Almería kl. 10.05
Hjemrejse fra Costa de Almería til Billund
den 11. september 2018 kl. 11.05
Ankomst til Billund kl. 14.35
SÅDAN SKAL DU BO
Hotel Golf Almerimar
Flot luksushotel
Du skal bo på luksushotellet Hotel Golf Almerimar, der ligger
ud til golfbanen i Almerimar, en skøn mindre by.
Almerimar har en charmerende lystbådehavn, som kun ligger
250 m fra hotellet.
Der er god mulighed for at slappe af ved den dejlige pool. Hotellet har sit eget spa- og wellnesscenter, hvor du kan prøve et
tyrkisk bad eller slappe helt af med en dejlig omgang massage.
Du bor på et stort dobbelt-superior-værelse. Alle værelser har
terrasse, wifi, aircondition, fladskærms-tv (satellit), telefon, minibar, safebox, hårtørrer, bruser og badekar (bemærk, nogle af
faciliteterne kan være mod gebyr).
Uanset, hvilken vej dit værelse vender, har du en god udsigt.
Dit ophold er All Inclusive.
Adresse
Plaza de la Piramide 4 - 04711 El Ejido - Almería

https://faktakurser.dk

GOLF PÅ COSTA DE ALMERÍA
Tilbuddet om at spille golf hos Almarimar Golf Club er en frivillig ekstra mulighed som du kan tilkøbe.
Med sine 27 huller og 800.000 m2 er banen områdets største
trækplaster.
Det er utrolig smukt at gå rundt imellem palmerne på banen.
De mange vandhuller gør sværhedsgraden ekstra udfordrende.
Banen har en 9 hullers bane som kaldes ’Classic Course’ og en
18 hullers ’Master Course’.
Pris pr. runde er 360 kr. Der er ingen transportudgifter af golfbag, da banen ligger ved hotellet.
Pris for golfbag med flyet: 350 kr. t/r.
Sådan tilmelder du dig golf:
Send en mail til lij@bravotours.dk senest den 1/6 2018 med følgende info:
Navn:
Billetnr.:
Ønske at spille den 9/9: (ja/nej)
Ønsker at spille den 10/9: (ja/nej)
HCP:
Hjemmeklub:
Herefter modtager du en opdateret billet, hvor golf er påsat.
PRISER
Ved køb før eller senest den 1. april 2018
Kursist i delt dobbeltværelse: 18.698 kr. pr. kursist
Kursist i enkeltværelse: 21.498 kr.
Kursist med rejsefælle i delt dobbeltværelse: 29.896 kr.
Ved køb fra den 2. april 2018
Kursist i delt dobbeltværelse: 19.698 kr. pr. kursist
Kursist i enkeltværelse: 22.498 kr.
Kursist med rejsefælle i delt dobbeltværelse: 30.896 kr.
BETALING
Vi sender to fakturaer til dig på mail:
• En vedr. rejsen. Den kommer fra Bravo Tours
• En vedr. kurset. Den kommer fra Fakta Kurser
FORSIKRING
Du kan tegne en erhvervsforsikring gennem Bravo Tours, der
samarbejder med Gouda.
Den koster 440 kr. om ugen.
TILMELDINGSFRIST
Du kan tilmelde dig frem til den 4. juni - eller så længe der er
pladser – på tlf. 7010 7019 eller på mail: lok@faktakurser.dk
PS. De sidste år er pladserne på vores udlandskurser blevet
optaget meget hurtigt. Vi oprettede venteliste, men desværre
måtte vi skuffe nogle.

