
Skattebetalerforeningen inviterer til

Årets Sydenkurs 2016
Gran Canaria – Amadores

18.til 26. november 2016



Årets sydenkurs
Med vårt tradisjonsrike sydenkurs får du et fint avbrekk fra den norske kulden samtidig som kurset gir deg 
26 oppdateringstimer av høy klasse og som dekker flere interessante temaer. 

Turen går i år til Amadores på Gran Canaria. Gloria Palace Royal er et elegant og vakkert leilighetshotell 
med høy standard og smakfullt innredede leiligheter og suiter med aircondition. Hotellet ligger rett ved 
Amadoresstranden, en av de beste strendene sør på Gran Canaria.

Her finner du det meste du trenger for et behagelig opphold. Hotellet har en fantastisk utsikt over 
Atlanterhavet. Hotellet har et spa og velværesenter med oppvarmet innendørsbasseng med jacuzzi og 
utendørs treningsstudio. Resorten har to solterrasser med basseng (hvert på ca. 375 m², det ene er 
oppvarmet november - mars, ca. 22 grader - kan variere, avhengig av lufttemperaturen). Bassengbar, 
lobbybar, pianobar og buffé- og à la carte-restaurant. Underholdning noen kvelder i uken.

Langs strandpromenaden i Amadores ligger det flere hyggelige restauranter og kafeer, som er som skapt 
for lange lunsjer. Har du lyst til å shoppe kan du rusle inn til Puerto Ricos lystbåthavn på den fine gangveien 
langs havet.

At du får fradrag for turen gjør det hele desto hyggeligere.

Det kan lønne seg å være tidlig ute med påmeldingen. Tidligere år har kurset blitt fulltegnet før påmeldings-
fristens utløp.



Kurset
I år har vi satt opp fem dager fellesundervisning. Kursene inneholder nyttige og interessante temaer innen 
blant annet skatt og regnskap. Undervisningen er fordelt slik:

Problemstillinger ved årsoppgjør
Kurset gir en praktisk vinkling på de viktigste reglene og aktuelle endringer innenfor skatt, regnskap, 
bokføring og merverdiavgift som skal anvendes ved årsoppgjøret for 2016. I tillegg vil deltagerne også 
få gode råd for hvordan de kan kombinere bruken av aksjeloven og skatteloven til det beste for sine 
kunder. 

Problemstillinger ved generasjonsskifte
Vi ser på utvalgte deler av arveloven med forslag til ny arvelov. Blant annet ser vi på hvem som har 
særlig behov for testament, hvem som trenger en fremtidsfullmakt og hva en fremtidsfullmakt er 
egentlig er. Vi ser også på formuesordningen for ektefeller og samboere og hvilken virkning denne har 
ved et generasjonsskifte eller en skilsmisse etter dagenes lovgivning og etter en eventuell endring av 
arveloven ihht. arvelovutvalgets forslag. 

Juristdel skattekurset
På Skattebetalerforeningens årlige skattekurs konsentrerer vi oss om nye skatteregler for 2016 og 
forslagene i statsbudsjettet for 2017. Vi ser på de siste lovendringer, dommer og uttalelser. For 2016 
har det skjedd vesentlige endringer på skatteområdet, blant annet med økt dreining mot bruttoskat-
ter og ny skattlegging av eierinntekter. Vi ser her konturene av et nytt skattesystem. I forlengelsen 
av dette ser vi på utredningen «Bedre skatt», og hvilket retning Stortinget vil peke ut fremover. Blant 
annet vurderes endringer i formuesskatten gjennom fritak eller reduksjon av skatten på «arbeidende 
kapital», samt nødvendige regelendringer for å sikre skattegrunnlaget knyttet til virksomhet over 
landegrenser og delingsøkonomi. Videre gjennomgås den helt nye skatteforvaltningsloven, som vil 
gjelde fra 1. januar 2017 - denne er det viktig å sette seg inn i for alle som arbeider med skatt, moms 
eller særavgifter!

Revisordel skattekurset:
I «Revisordelen» av Skattebetalerforeningens årlige skatte- og regnskapskurs ser vi på endringene på 
merverdiavgiftsområdet og bokførings- og regnskapsregelverket som har skjedd i løpet av året samt 
hvilke endringer vi kan forvente oss. Vi tar for oss endringer i lovgivningen, dommer og uttalelser. Nye 
uttalelser og endringer innen god regnskapsskikk (GRS), god bokføringsskikk (GBS) og endringer i 
standardene NBS og NRS vil også bli gjennomgått. Regnskapsregelverket er under endring ved at om-
legging til IFRS stadig siger nærmere inn på oss. Vi ser på hva dette innebærer. Endringer og fokusom-
råder på aksjelovens område vil avslutningsvis bli behandlet. 

Kursinnhold forsetter på neste side.



For autoriserte regnskapsførere: 
7 timer skatte- og avgiftsrett
7 timer finansregnskap
4 timer god regnskaps-
føringsskikk
4 timer bokføring 
3 timer rettslære
1 time etikk

For revisorer: 
7 timer skatte- og avgiftsrett
12 timer regnskap
3 timer revisjon
3 timer annet
1 time etikk

For advokater:  
26 timer oppdatering
Deltaker kan be om godkjenning 
fra Advokatforeningen.

Kontantstrømanalyse
Aksjelovens § 3-4 sier at selskapet til enhver tid skal ha en forsvarlig egenkapital og likviditet. Styrets 
og revisors ansvar for vurderingen av selskapets likviditet blir derfor ytterligere skjerpet i forhold til 
tidligere praksis. Kontantstrømanalyse er et informativt og viktig verktøy for likviditetsvurderinger. 
Kurset vil omfatte en gjennomgang av hva en kontantstrømanalyse kan fortelle og hvorledes den kan 
bygges opp for å gi svar på helt sentrale årsaker til endringer i selskapets likviditet. Det blir også gjen-
nomgått i detalj hvorledes beregningene gjøres basert på et praktisk eksempel.

Regnskapsanalyse som verktøy i revisjonsarbeidet
I tillegg til tradisjonelle revisjonsverktøy brukes i stor utstrekning regnskapsanalyse for å bedre kunne 
kontrollere rimeligheten i de tall som fremlegges og derved kvalitetssikre revisjonsarbeidet. Regn-
skapsanalyse er også et verktøy for å sikre en fokusert planleggingsprosess av revisjonen og behan-
dlingen av interne spørsmål, og samtidig kunne gi klienten informasjon om kritiske forhold i bedriftens 
utvikling. Det blir presentert databaserte hjelpemidler for planlegging av og gjennomføring av regn-
skapsanalytisk revisjon.

God regnskapsførerskikk
God regnskapsføringsskikk – GRFS 2015 i perspektiv:
GRFS 2015 angir nokså detaljerte regler for adferd/normer i forbindelse med regnskapsføreroppdrag 
som det kan være krevende å forholde seg til i det daglige. Normene er rettsliggjort gjennom regnska-
psførerloven § 2 slik at det samtidig foreligger en rettslig plikt til å følge dem. Det kan derved få store 
konsekvenser å ikke følge disse normene. Utfordringen er da hvordan man best mulig implementerer 
disse normene i den daglige drift.
I tillegg til eventuelle nyheter, endringer og temaer som har vært i fokus, vil vi i år fokuserer vi på 
konsekvenser ved at reglene for god regnskapsføringsskikk i følges. Vi ser på erfaringer fra foretatte 
tilsyn, på Finanstilsynets praksis og klagenemndas avgjørelser i saker hvor regelverket ikke er fulgt. 
Konsekvensene ved et brudd kan være dramatiske og komme svært overaskende på virksomheten. 
Dersom regnskapsfører eller regnskapsførerselskapet først mister sin autorisasjon på grunnlag av 
brudd på regelverket er det svært vanskelig for den samme regnskapsføreren/virksomheten å vinne 
denne tilbake. Vi ser også på hvordan en bør implementere og anvende GRFS i virksomheten. 

Foredraget vil delvis være case-basert.



Kursavgift
kr 10 990,- 
I kursavgiften inngår kurs med tilhørende pauseservering, kursdokumentasjon, strandparty, 
festmiddag og bli-kjent-treff. kursbevis. Pris for ledsager på festmiddag er kr 750,-.

Sted
Amadores, Gloria Palace Royal. Her kan du lese mer om hotellet: http://www.ving.no/kanarioyene/ama-
dores/gloria-palace-royal

Rom
Moderne innredede leiligheter og suiter med aircondition og balkong. Noen har smal dobbeltseng. 
Mulighet for ekstraseng. Enkelt utstyrt hybelkjøkken med blant annet mikrobølgeovn (ikke kokeplater). 
Spiseplass kun på balkongen. TV. Internett mot avgift til din bærbare pc. Badekåper og hårføner. Badekar/
dusj og wc. Frokost er inkludert.

I tillegg til en rolig og avslappende atmosfære har hotellets velværesenter damprom og badstuer av flere 
ulike typer. Etterpå kan du kjøle deg ned i jacuzzien eller spesialdusjene. Det er også frisørsalong og en 
skjønnhetssalong der du kan nyte massasjer, ansiktsbehandlinger eller andre skjønnhetsbehandlinger. 
Den nærmeste golfbanen er bare 2 km unna.

Forelesere 

Karine Ugland Virik  - Administrende direktør - Skattebetalerforeningen
Jan Bangen   -   Advokat   - Skattebetalerforeningen
Tore Fritsch   -  Advokat    - Formuesforvaltning AS
Dag Ramsberg  -  Statsautorisert revisor  - BDO AS
Gunnar A. Dahl  - Statsautorisert revisor - DHT Corporate Services

Praktiske opplysninger



Vi har reservert et gitt antall av hver romtype og rommene fordeles etter ”først til mølla”-   
prinsippet. Presiserer at det er få tilgjengelige suiter.

*Barn fra 12 år regnes som voksen hos Ving.

Se http://www.ving.no/kanarioyene/amadores/gloria-palace-royal for full  oversikt over romtypene på 
hotellet eller ta kontakt med oss på telefon 22 97 97 00.

Reisetider 
Sted    Utreise     Hjemreise
Trondheim   Fr. 18.11 kl.06.45    Fr. 25.11 kl.13.15     
Bergen   Fr. 18.11 kl.07.45    Fr. 25.11 kl.13.35     
Torp    Fr. 18.11 kl.15.20    Fr. 25.11 kl.07.30     
Tromsø   Fr. 18.11 kl.16.15    Fr. 25.11 kl.07.00     
Oslo    Lø. 19.11 kl.07.00    Lø. 26.11 kl.13.15     
Kristiansand   Lø. 19.11 kl.07.15    Lø. 26.11 kl.12.35     
Bergen   Lø. 19.11 kl.08.30    Lø. 26.11 kl.14.25     
Ålesund   Lø. 19.11 kl.10.25    Lø. 26.11 kl.16.10     
Stavanger   Lø. 19.11 kl.15.00    Lø. 26.11 kl.07.15     
Rygge    Lø. 19.11 kl.15.50    Lø. 26.11 kl.08.00

Reise/hotell: 
I prisen for reise og hotell inngår fly tur/retur, hotellrom, frokost og matservering på flyet. Transport til og 
fra hotellet koster kr. 200,- 
 
Leilighetstyper:18.11.16 
     2 voksne i leil.  Tillegg for å   Ekstrasengsrabatt   
        bo alene  barn 
 
1 roms leil med havutsikt  kr 10 285,- /pers  kr 2 110,- /pers  kr. 2 600.-

Leilighetstyper:19.11.16  
     2 voksne i leil.  Tillegg for å   Ekstrasengsrabatt 
        bo alene  barn
 
1 roms leil med havutsikt    kr 10 485,- /pers  kr 2 100,- /pers kr. 2 600.-
2-roms suiter      kr 12 635,- /pers  Ikke mulig  kr. 3 600,-/1 750,- 



Fly  NB! Det er tillegg for å reise fra følgende byer:
  Sunclass, Oslo       kr 300,-/ pers
  Tromsø       kr 100,-/ pers
  Trondheim       kr 100,-/ pers
  Bergen       kr 100,-/ pers

Forsikring Reiseforsikring og avbestillingsforsikring er ikke inkludert. Avbestillingsforsikring kr 195,-/  
  pers. Avbestillingsforsikringen er en forsikring for avbestilling ved sykdom eller dødsfall  
  før avreise. Ved en slik avbestilling belastes man kun kr 300,- i gebyr mot legeerklæring.  
  Avbestillingsforsikringen gjelder kun reise og opphold.

  Vilkårene kan du lese om her: http://www.ving.no/forsikringer

  Retningslinjene under gjelder for kursavgiften ved avbestilling: 
  Etter 1.juli: kr 500,- i administrasjonsgebyr.
  30 dager før avreise: Halve kursavgiften må betales.
  14 dager før avreise: Hele kursavgiften må betales.
  
  Avmelding ved legitimert sykdom behandles særskilt.

Bostedet Halvpensjon (frokost og middag inkludert)   kr     900,-/pers
tilbyr  All inclusive hvor all mat og drikke er inkludert  kr 2 600,-/ pers

Fradrag For kursdeltaker vil reise- kurs- og oppholdsutgifter være fradragsberettiget.
  Merutgifter for ledsager kan det ikke kreves fradrag for.

Betaling Faktura og reisedokument blir sendt direkte fra Ving. Depositum blir fakturert ved 
  påmelding, og hovedbeløp vil forfalle 35 dager før avreise.

Forbehold Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere på kurset. Vi tar også forbehold om 
  mindre endringer i programmet.

Ekstra uke Det er muligheter for å kunne forlenge oppholdet med en ekstra uke i forkant eller 
med sol etterkant av kurset. Da det er et meget begrenset antall plasser, bør dette bestilles tidligst  
  mulig. 


