
Flyt skolebænken til Tenerife
Hæv barren for dit faglige niveau og få en fagligt koncentreret cocktail.

Få 40 timers obligatorisk efteruddannelse ind på kontoen,
mens du nyder livet og varmen på 5-stjernet hotel 

UDLAND 2019



AFREJSE SØNDAG DEN 3. NOVEMBER 2019
HJEMREJSE SØNDAG DEN 10. NOVEMBER 2019

OPGRADER DIN VIDEN I SUPERLÆKRE OMGIVELSER
Det lyder næsten for godt til at være sandt, men den er god nok:
Når du flytter skolebænken til Tenerife optjener du rent faktisk, 
hvad der svarer til et helt års efteruddannelse på blot en enkelt 
uge. Det ser godt ud på efteruddannelseskontoen!

MEN – selv om det lyder eksotisk at du skal lære, mens du op-
holder dig på et skønt 5-stjernet og varmt sted i Spanien, så er 
det IKKE en badeferie, du tilmelder dig!

FYLD KUFFERTEN MED KVALITET OG LUKSUS
Når du flytter skolebænken til Tenerife, deltager du på et inten-
sivt kvalitetskursus, der er rettet mod registrerede og statsauto-
riserede revisorer og ledende medarbejdere.

Du bliver undervist i koncentrerede doser, mens du opholder 
dig på et af de fineste luksushoteller på Tenerife.

Det får du i kufferten:
• 40 timers godkendt efteruddannelse med Bjarne Aalbæk, 

Camilla Poulsen og Søren Engers
• All inclusive på det 5-stjernede luksushotel Sandos San Blas 

Nature Resort & Golf
• Afrejse fra Kastrup eller Billund
• Transfer til og fra lufthavnen på Tenerife
• Mad kan tilkøbes ombord på flyet
• Festlig afslutningsmiddag med generøse indslag
• Rigtig god mulighed for at spille golf
• Mulighed for at deltage i en fælles udflugt i fritiden og me-

get, meget mere...

ET ÅRS EFTERUDDANNELSE PÅ ÉN UGE
Vi er ambitiøse på dine vegne, og vi tør godt love dig, at du ved 
kursets afslutning, rejser hjem med viden om det mest aktuelle 
inden for skat, moms, regnskab og revision. 

Du får 40 timers knivskarp efteruddannelse med aktuel og 
spidskompetent undervisning fra nogle af de bedste undervi-
sere i revisorbranchen:

Søren Engers, 
skattedirektør i 

TimeMoms

Camilla Poulsen, 
skatterevisor i 

Revitax

Bjarne Aalbæk, 
statsautoriseret 
revisor, Faglig 

Afdeling

De tre underviser-kapaciteter sørger for du bliver fagligt opdate-
ret og får i alt 40 efteruddannelsestimer, der 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

SÅDAN KOMMER DET TIL AT FOREGÅ
Vi ankommer til Tenerife søndag den 3. november 2019 og rej-
ser hjem igen søndag den 10. november.

Du har fri fra undervisning på ankomst- og afrejsedagen.
Fredag den 8. og lørdag den 9. november er fridage.

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

Du får fuld forplejning, når du flytter skolebænken til Tenerife.
Opholdet er all inclusive på Sandos San Blas Nature Resort & 
Golf.

Velkommen til en uges udlandskursus på Tenerife 



FAGLIGT PROGRAM
MANDAG DEN 4. NOVEMBER
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
•  Delvis momsfradrag og investeringsgoder

TIRSDAG DEN 5. NOVEMBER
Kl. 8.30-13 Revision med Bjarne Aalbæk
• Kapitalejerlån og selvfinansiering
• Identificering af hvornår der er tale om ulovligheder, og hvil-

ke 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 lovforslag, finansloven m.v.   

ONSDAG DEN 6. NOVEMBER
Kl. 8.30-13 Regnskab med Bjarne Aalbæk
• Ferieloven administration af ferie fremadrettet, behandling 

af overgangsordningen og den regnskabsmæssige behandling 
af ferie fremadrettet og overgangsordningen.

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 af energiafgifter og øvrige afgifter

TORSDAG DEN 7. NOVEMBER
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 Camil-
la Poulsen
Der skal leges i dag - gruppearbejde med konkurrence.   
• SKAT og Moms giver bolden op
• Gruppearbejde 
• Konkurrence
• Når Sweet SKAT og Bad Moms når i mål

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

Jo mere du bidrager, desto mere får du med dig hjem.

Kursister og undervisere debatterer emnerne undervejs og gen-
nemgår interessante cases, der relaterer sig til de enkelte emner 
i undervisningen.

HER SKAL DU BO
Du bliver indkvarteret på det 5-stjernede hotel Sandos San 
Blas Nature Resort & Golf – All Inclusive med luksuriøse 
værelser. Hotellet har 6 swimmingpools, gratis WiFi og fitness-
center.
Værelserne er rummelige og moderne indrettet. Samtlige værel-
ser har balkon eller terasse og er forsynet med et yderst behage-
ligt hydromassage-badekar.
Hvis du deler et dobbeltværelse med nogen, kan du desuden 
tilkøbe havudsigt.
Resortet har terrasse og minispa med tyrkisk bad, som du kan 
benytte mod tillægsgebyr.
Der er aftenunderholdning og natklub på hotellet.
Som gæst kan du spise på buffetrestauranterne Cueva Atxona 
eller La Proa. Hotellet har 4 barer, herunder en poolbar.



 

https://faktakurser.dk

GOLF OG MEGET MERE
Sandos San Blas Nature Resort & Golf er noget ud over det sæd-
vanlige, og selv om der er rigtig gode muligheder for at spille 
golf, så er det på ingen måde kun for golfspillere. Der er noget 
til ALLE!

Her er attraktive haver og et 800.000 m² stort naturreservat som 
du og de øvrige gæster har fri og let adgang til.
Der er desuden tennis- og volleyballbaner.

Der tilbydes gratis transport fra hotellet til Playa de las Ame-
ricas 2 gange om dagen. Dog skal du huske at bestille denne 
service dagen i forvejen.

Hvis du har lyst til at bruge dine fridage på at spille golf, så kan 
vi godt arrangere det for dig også mod tillægsgebyr.
 

FORVENTET AFREJSE OG ANKOMST
Du kan deltage i Flyt skolebænken til Tenerife uanset om du 
bor øst eller vest for Storebælt.
Du kan tage flyet derned fra Kastrup eller Billund, alt efter, 
hvad der passer dig bedst.
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: 20.818 kr. pr. kursist
•  Kursist i enkeltværelse: 23.518 kr. pr. kursist
•  Kursist med rejsefælle i delt dobbeltværelse: 34.136 kr.  

pr. kursist

Køb fra 2. maj 2019 eller senere
•  Kursist i delt dobbeltværelse: 22.818 kr. pr. kursist
•  Kursist i enkeltværelse: 25.518  kr. pr. kursist
•  Kursist med rejsefælle i delt dobbeltværelse: 36.136 kr.  

pr. kursist

Havudsigt i delt dobbeltværelse kan tilkøbes for 
600  kr. pr. kursist pr. dobbeltværelse.

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. 88 20  88 20.

TILMELDING
Du kan tilmelde dig indtil 3. september 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


