
Flyt skolebænken til Costa del Sol
Tag et helt års obligatorisk efteruddannelse på 1 uge

og nyd livet under varme himmelstrøg 

UDLAND 2019



AFREJSE SØNDAG DEN 6. OKTOBER 2019
HJEMREJSE SØNDAG DEN 13. OKTOBER 2019

Du skal ikke mangle noget, når du flytter skolebænken til Costa 
del Sol.
Udlandskurset foregår på det 4-stjernede Hotel Sol Principe 
med all inclusive.
Hotellet ligger direkte ned til stranden og tæt på Torremolinos’ 
centrum.
Du får adgang til mange lækre faciliteter på hotellet, bl.a. en 
dejlig stor pool og et fitnesscenter. Konferencelokalet er stort og 
godt oplyst og indeholder alle moderne faciliteter, så du får en 
rigtig god undervisningsoplevelse.

EN KUFFERT FULD AF FORDELE
Når du flytter skolebænken til Costa del Sol, fylder vi din kuf-
fert med fordele. 

Du får bl.a.: 
• 40 timers godkendt efteruddannelse leveret af nogle af de 

bedste undervisere i revisorbranchen 
• All inclusive på det 4-stjernede Hotel Sol Principe 
• Valgfri afrejse fra København, Billund eller Aalborg 
• Transfer til og fra lufthavnen på Costa del Sol
• Mad kan tilkøbes ombord på flyet
• En afslutningsmiddag med festlige og 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

ET HELT ÅRS EFTERUDDANNELSE PÅ ÉN UGE
Du får 40 timers efteruddannelse gennem aktuel og spidskom-
petent undervisning i løbet af den uge du flytter skolebænken 
til Costa del Sol.

De mange efteruddannelsestimer fordeler sig sådan 
her:
• 18 timer i direkte og indirekte skatter
• 11 timer i retlige krav og standarder (regnskab)
• 11 timer i revision og erklæringer

DU BLIVER UNDERVIST AF BRANCHENS BEDSTE
De 40 godkendte efteruddannelses-timer som du kan optjene på 
Flyt skolebænken til Costa del Sol bliver leveret af nogle af revi-
sorbranchens bedste og mest efterspurgte undervisere, nemlig:

Søren Engers, 
skattedirektør i 

TimeMoms

Camilla Poulsen, 
skatterevisor i 

Revitax

Bjarne Aalbæk, 
statsautoriseret 
revisor, Faglig 

Afdeling

HVEM ER KURSET TIL?
Kurset Flyt skolebænken til Costa del Sol er et eksklusivt efter-
uddannelsesforløb.

Det er skræddersyet til dig, der er fagligt ambitiøs og vil være 
forrest på dit faglige felt og vil vide besked om det sidste nye.

Du er indstillet på at blive undervist i koncentrerede doser.
Kurset er rettet mod registrerede og statsautoriserede revisorer 
og ledende medarbejdere.

SÅDAN KOMMER DET TIL AT FOREGÅ
Vi ankommer til Costa del Sol søndag den 6. oktober og rejser 
hjem igen søndag den 13. oktober.

Der er ikke undervisning på ankomst- og afrejsedagen.
Fredag den 11. og lørdag den 12. oktober er fridage.

Vi arrangerer mindst én fælles middag, og hvis der er stemning 
for det blandt deltagerne, arrangerer vi gerne yderligere fælles 
aktiviteter.

Velkommen til udlandskursus på Costa del Sol



FAGLIGT PROGRAM
MANDAG DEN 7. OKTOBER
Kl. 8.30-13 Regnskab med Bjarne Aalbæk
• Ændringerne i årsregnskabsloven, vedtaget 20.12.2018
• Anden aktuel regnskab og selskabsret

Kl. 13-16 Pause

Kl. 16-20 Moms og skat med Søren Engers og 
Camilla Poulsen
SKAT og Moms, når vi vil optimere mest muligt
• Skatteoptimering
• Arv og gaver - hvordan kommer vi i mål?
• Momsfritagelser og lønsumsafgift
• Delvist momsfradrag og investeringsgoder

TIRSDAG DEN 8. OKTOBER
Kl. 8.30-13 Revision med Bjarne Aalbæk
• Kapitalejerlån og selvfinansiering
• Identificering af hvornår der er tale om ulovligheder,  

og hvilke konsekvenser det skal have for påtegningen

Kl. 13-16 Pause

Kl. 16-20 Skat med Camilla Poulsen
• Hvad er der sket, og hvad vil der ske? 
• Aktuel SKAT
• Udvalgte afgørelser og domme 
• Fremtiden ift. lovforslag finansloven m.v.   

ONSDAG DEN 9. OKTOBER
Kl. 8.30-13 Regnskab med Bjarne Aalbæk
• Ferieloven
•  Administration af ferie fremadrettet, behandling af over-

gangsordningen
•  Regnskabsmæssig behandling af ferie fremadrettet og over-

gangsordningen

Kl. 13-16 Pause

Kl. 16-18 Moms med Søren Engers
• Aktuel lovgivning, bekendtgørelser og styresignaler
•  Gennemgang af væsentlige afgørelser og domme
•  Brush up på fast ejendom
•  Handel med udlandet, ændringer mv., herunder Brexit
•  Orientering om energiafgifter og øvrige afgifter

TORSDAG DEN 10. OKTOBER
Kl. 8.30-13 Revision med Bjarne Aalbæk
• Revisors tavshedspligt og ”sladrepligt” 
• Hvornår har revisor tavshedspligt?
• Hvornår er revisor løst fra tavshedspligten og skal sladre til 

omverdenen? 
Dette er både relevant for revisor, der afgiver erklæringer med 
og uden sikkerhed.

Kl. 13-16 Pause

Kl. 16-20 Skat og moms med Søren Engers og 
Camilla Poulsen
Der skal leges i dag - gruppearbejde med konkurrence.   
• SKAT og Moms giver bolden op
•  Gruppearbejde 
•  Konkurrence
•  Når Sweet SKAT og Bad Moms kommer i mål



 

https://faktakurser.dk

UNDERVISNINGSMETODE
Du bliver en del af et meget koncentreret og aktivt undervis-
ningsforløb, når du deltager på udlandskurset Flyt skolebænken 
til Costa del Sol.

Selvfølgelig er det underviserne, der fører dig sikkert gennem 
de emner og områder, I skal beskæftige jer med. Men det er 
samtidig fuldstændig op til dig, hvor MEGET, du vil have med 
dig hjem! Jo mere du bidrager, desto mere får du med dig hjem.

Du diskuterer sammen med de øvrige kursister og underviserne 
emnerne undervejs og gennemgår interessante cases, der relate-
rer sig til de enkelte emner i undervisningen.

FORVENTET AFREJSE OG ANKOMST
Når du flytter skolebænken til Costa del Sol, er der tre mulighe-
der i forhold til, hvilken dansk lufthavn, du kan starte og slutte 
dit kursus fra: Kastrup, Billund eller Aalborg.

Vi har ikke de præcise afgangs- og ankomsttider klar endnu.

Dem offentliggør vi på Fakta Kursers hjemmeside, når vi kom-
mer lidt nærmere på kurset.

De vil også fremgå af din billet fra Bravo Tours.

PRISER
Køb før eller senest 1. maj 2019
• Kursist i delt dobbeltværelse: 19.318 kr. pr. kursist
• Kursist i enkeltværelse: 22.818 kr. pr. kursist
• Kursist med rejsefælle i delt dobbeltværelse: 31.136 kr.  

pr. kursist

Køb fra 2. maj 2019 eller senere
• Kursist i delt dobbeltværelse: 21.318 kr. pr. kursist
• Kursist i enkeltværelse: 24.818 kr. pr. kursist
• Kursist med rejsefælle i delt dobbeltværelse: 33.136 kr.  

pr. kursist

BETALING
Du modtager fakturaer på mail:
• Vedr. rejsen fra Bravo Tours
• Vedr. kurset fra Fakta Kurser

Umiddelbart efter du har tilmeldt dig, skal du betale et deposi-
tum på 1.800 kr. til Bravo Tours og 2.000 kr. til Fakta Kurser.

Afmelding er mulig indtil 60 dage før afrejse. Herefter er tilmel-
ding bindende, og det fulde beløb skal betales. 

Depositum til Bravo Tours og Fakta Kurser refunderes ikke ved 
afmelding, uanset tidspunkt for afmeldingen.

FORSIKRING
Hvis du ønsker en rejseforsikring, skal du bestille den direkte 
hos Gouda.
Bestil på deres hjemmeside eller ring til Gouda på tlf. nr. 8820 
8820.

TILMELDING
Du kan tilmelde dig indtil 6. august 2019 – eller så længe der 
er pladser.

KONTAKT
Du er velkommen til at kontakte Lone Kornmaaler hos Fakta 
Kurser på tlf. 7010 7019 eller på mail: lok@faktakurser.dk


