UDLAND 2022
Flyt skolebænken til Tenerife
Tag et års godkendt efteruddannelse på 1 uge
i sydens sol og varme

Velkommen til udlandskursus på Tenerife
AFREJSE DEN 6. NOVEMBER
HJEMREJSE DEN 13. NOVEMBER

Niklas’ praktiske erfaring giver ham en god forståelse for de daglige
udfordringer, revisor ofte sidder med, og hans undervisning er kendetegnet ved at være praksisnær og løsningsorienteret.

LÆKKERT HOTEL

Niklas er stadig aktivt medlem af Revisions Teknisk Udvalg (REVU)
og deltager derfor i branchens faglige udvikling på nærmeste hold.

Du skal bo og undervises på:
Hotel Barcelo Tenerife der er et skønt 5-stjernet hotel.

OPTIMER DIN FAGLIGHED OG STYRK DIT NETVÆRK

Når du tager til Tenerife med Fakta Kurser, er der tænkt på ALT
fra det sekund, du tjekker din bagage ind i lufthavnen til du lander
samme sted en uge efter.
Det er undervisning på øverste hylde – skræddersyet til godkendte
revisorer, statsautoriserede revisorer og ledende medarbejdere
inden for revision, erklæringer, regnskab, skat, moms og bogholderi.
Vi sørger for, at du får den mest kompetente og aktuelle undervisning i indbydende omgivelser, der udgør optimale rammer for det
intensive kursus, du deltager i.
Din undervisning er tematiseret, og du får den i koncentrerede
doser, mens du opholder dig på Tenerife.
Kort sagt: alt er 5-stjernet, når du flytter skolebænken til Tenerife!

DET FÅR DU, NÅR DU FLYTTER SKOLEBÆNKEN TIL
TENERIFE

Du får 40 timers godkendt efteruddannelse leveret af:
Niklas Tullberg Hoff, Registreret revisor og partner, Baagø & Schou
Lærke Hesselholt, Adovkat og tax partner, Grant Thornton
Søren Engers, Momsspecialist, Baker Tilly
Derudover får du:
• All inclusive på det 5-stjernede Hotel Barcelo Tenerife
• Afrejse fra Kastrup, Billund, eller Aalborg
• Transfer til og fra hotellet på Tenerife
• Festlig afslutningsmiddag med generøse indslag
• Mulighed for at deltage i mindst en fælles udflugt i fritiden
• Mulighed for spille golf i fritiden.

DINE UNDERVISERE

Vi er ambitiøse på dine vegne, og vi tør godt love dig, at du ved kursets afslutning, rejser hjem med den mest aktuelle viden om skat,
moms, regnskab og revision.
På kurset bliver du undervist af flg. undervisere, der alle er eksperter på hver deres områder.
Niklas Tullberg Hoff,
registreret revisor
Niklas Tullberg Hoff er registreret revisor
og partner i Baagøe Schou.
Niklas har tidligere været ansat som fagkonsulent hos FSR – danske revisorer og
har i den forbindelse flere års erfaring som
underviser.

Lærke Hesselholt,
advokat og tax partner
Lærke Hesselholt er advokat og tax partner hos Grant Thornton.
Lærke er specialiseret i international skatteret, men med mere end 25 års erfaring,
en stor klientkontakt til såvel revisorer
som ejerledede virksomheder er hun også
generalist.
Søren Engers Pedersen,
momsspecialist
Søren Engers Pedersen er momsdirektør i
Baker Tilly og har i mere end 20 år arbejdet med moms og afgifter.
Han er forfatter til fag- og undervisningsbøger som Momsmanualerne og Moms
1-4.
Søren er anerkendt ekspert inden for
momsområdet og særdeles vellidt som
underviser for revisorer, offentlige virksomheder m.fl., ligesom han
er fagkoordinator og underviser på CBS.

GODKENDT EFTERUDDANNELSE

De 3 undervisere sørger for, at du bliver fagligt opdateret til
fingerspidserne og får i alt 40 efteruddannelsestimer, der fordeler
sig sådan her:
• 10 timer inden for revisions- og erklæringsområdet
• 30 timer inden for anden relevant lovgivning og faglige
standarder

SÅDAN KOMMER DET TIL AT FOREGÅ

Vi ankommer til Tenerife søndag den 6. november 2022 og rejser
hjem igen søndag den 13. november 2022.
Du har fri fra undervisning på ankomst- og afrejsedagen.
Fredag den 11. november og lørdag den 12. november er også
fridage.
Vi arrangerer mindst en fælles middag, og hvis der er stemning
for det blandt deltagerne, arrangerer vi gerne yderligere fælles
aktiviteter.
Dit ophold er all inclusive, når du flytter skolebænken til Tenerife og
opholder dig på Hotel Barcelo Tenerife.

Fagligt program
MANDAG DEN 7. NOVEMBER

Moms v/momsspecialist Søren Engers Pedersen
Handel med udlandet
Indhold:
• Overblik over væsentlige ændringer
• One Stop moms – opdatering
• Kædehandel – konsekvenser mv.
• Gennemgang af reglerne for:
• Varehandel
• Handel med tjenesteydelser
• Særlige områder – orientering
Skat v/tax partner Lærke Hesselholt
Skattefri virksomhedsomdannelse og rette indkomstmodtager
Indhold:
• Omdannelse af virksomhed skattefrit, krav, metode, opgørelse og
compliance
• Etablering af holdingselskab
• Opdeling af virksomhed med flere ejere, spaltning
• Rette indkomstmodtager efter omdannelse af virksomhed

TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER

Revision v/registreret revisor Niklas Tullberg Hoff
Revision up to date
Indhold:
• Overblik over de senest opdaterede revisionsstandarder og relevante øvrig lovgivning.
• Erfaringen med ny lov om revisorpligt og revisionspligt
• Opdateret bogføringslov – problemer i praksis?
• Status på kvalitetskontrol og seneste afgørelser fra Revisornævnet
• Selskabslovens § 147 stk. 2 – Pas nu på med jeres arbejdspapirer
og hvad i skriver i revisionsprotokollen
Moms v/momsspecialist Søren Engers Pedersen
Aktuel moms
Indhold:
• Gennemgang af væsentlige lovændringer, ændringer i praksis
mv.
• Brush up på fast ejendom
• Udtagningsreglerne
• Opdatering på godtgørelse af energiafgifter
• Det endelige indhold fastlægges kort før kursusafholdelse

ONSDAG DEN 9. NOVEMBER

Regnskab v/registreret revisor Niklas Tullberg Hoff
Regnskab kort og godt
Indhold:
• Overblik over eventuelle ændringer til årsregnskabsloven
• Overblik over gældende notekrav i regnskabsklasse B
• Find fem fejl
• Selskabslovens krav i praksis
Skat v/ Tax Partner Lærke Hesselholt
Aktuel skat og generationsskifte i mindre virksomheder
Indhold:
• Seneste lovændringer og praksis
• Overdragelse af virksomhed/selskab med succession til nærtstående eller medarbejdere
• Værdiansættelsesprincipper og metode
• Beregning af udskudt skat og beregning af passivposter

TORSDAG DEN 10. NOVEMBER

Revision v/registreret revisor Niklas Tullberg Hoff
Etiske regler og tavshedspligt
Indhold:
• Når hvidvasksekretariatet kommer forbi – en gennemgang af
praksis
• Etiske regler i praksis
• Hvad gør revisor, hvis politiet banker på?
• Tip en 13’er
Moms v/momsspecialist Søren Engers Pedersen
Udvalgte temaer i moms
Indhold:
• Lønmodtager/selvstændig
• Handel med brugte varer, herunder kunstnermoms
• Momsfritagelser, delvist momsfradrag, herunder orientering om
lønsumsafgift

FREDAG DEN 11. NOVEMBER
Fridag

LØRDAG DEN 12. NOVEMBER
Fridag

SØNDAG DEN 13. NOVEMBER
Fridag og hjemrejsedag

SÅDAN FOREGÅR UNDERVISNINGEN

Som deltager på udlandskurset Flyt skolebænken til Tenerife bliver
du en del af et meget koncentreret og aktivt undervisningsforløb.
Underviserne skal nok levere deres – resten er op til dig!
Jo mere du bidrager, desto mere får du med dig hjem.

PRISER

Køb før og senest den 1. maj 2022
• Kursist i delt dobbeltværelse: 23.299 kr. pr. kursist
• Kursist i enkeltværelse: 25.548 kr.
• Kursist med rejsefælle i delt dobbeltværelse: 35.298 kr.

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

Køb fra den 2. maj 2022 eller senere
• Kursist i delt dobbeltværelse: 25.299 kr. pr. kursist
• Kursist i enkeltværelse: 27.548 kr.
• Kursist med rejsefælle i delt dobbeltværelse: 37.298 kr.

LIDT INFO OM HOTELLET

BETALING

Oplev service i verdensklasse på Hotel Barcelo Tenerife
Hotellet Barcelo Tenerife (tidligere Sandos San Blas) er et luksuriøst
5-stjernet All Inclusive hotel og har alt hvad hjertet begærer.
Du kommer til at bo i et af de grønneste områder af Tenerife – midt
mellem smukke haver og et nærliggende naturreservat på ikke
mindre end 800.000 m2.
Hotellet er moderne og pænt indrettet og har alle faciliteter, du kan
drømme om.
Med 7 svømmebassiner, et motionscenter, et wellnesscenter og
masser af underholdning er der altid noget at lave.
Værelserne er rummelige og har balkon.
Når sulten melder sig på banen, kan du tage plads i en af hotellets restauranter, og da dit ophold er med All Inclusice er alt betalt
hjemmefra.

Du modtager flere fakturaer på mail:
• Vedr. rejsen fra Bravo Tours
• Vedr. kurset fra Fakta Kurser
Umiddelbart efter du har tilmeldt dig, skal du betale et depositum
på 1.800 kr. til Bravo Tours og 2.000 kr. til Fakta Kurser.

AFMELDING

Du kan afmelde dig indtil 60 dage før afrejse.
Herefter er din tilmelding bindende, og det fulde beløb skal betales.
Depositum refunderes ikke ved afmelding, uanset tidspunkt for
afmeldingen.

FORSIKRING

Vil du hellere på opdagelse i byen, kan du med fordel besøge Playa
de las Amerícas, hvor der er masser af restauranter og barer.

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.

FORVENTET ANKOMST TIL OG AFREJSE FRA TENERIFE

TILMELDING

Du kan deltage i Flyt skolebænken til Tenerife, uanset om du bor
øst eller vest for Storebælt.

Du kan tilmelde dig indtil 1. september 2022 eller så længe der er
pladser.

Vi har afgang fra både Kastrup, Billund og Aalborg.
Præcis hvornår du skal afsted og hvad tid du kommer hjem, det ved
vi ikke endnu.
MEN – vi offentliggør de endelige afrejse- og ankomsttider på vores
hjemmeside, når vi kommer lidt nærmere på kurset.
Rejsetiderne vil også fremgå af din endelige billet, som kommer fra
Bravo Tours.

Bestil på faktakurser.dk
Kontakt Lone Kornmaaler
Tlf. 7010 7019
lok@faktakurser.dk

KONTAKT

Hvis du har brug for mere information eller har spørgsmål til kurset,
så er du velkommen til at kontakte Lone Kornmaaler hos Fakta Kurser på tlf. 7010 7019 eller på mail: lok@faktakurser.dk

