
Skattebetalerforeningen inviterer til

Årets Sydenkurs 2017
Gran Canaria – Meloneras

17.til 25. november 2017



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 Meloneras på Gran Canaria. Lopesan Costa Meloneras Resort, Corallium Spa & Casino er et 
elegant hotell med service i toppklasse. Her bor du nær stranden og sanddynene i Maspalomas, og følger 
du den fine strandpromenaden rett nedenfor hotellet, så kan du gå helt bort til San Agustin. Blir du i stedet 
værende i Costa Meloneras, kan du nyte badelivet i hotellets fire basseng, som ligger i en stor og vakker 
hage. På Lopesan Costa Meloneras Resort, Corallium Spa & Casino har de også et lekkert spa og flere mu-
ligheter for deg som vil ha en aktiv ferie.

Ta en kveldstur på Las Meloneras strandpromenade som starter ved hotellet. Her kan du shoppe i merkebu-
tikkene og velge blant et stort utvalg av restauranter som alle ligger side om side med havutsikt. 
Det er kun en kort spasertur til fyrtårnet, ved Gran Canarias sørvestligste punkt, og til den 7 km lange Mas-
palomasørkenen med sine sanddyner.

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:

Det årlige skattekurset – juristdelen
 
På Skattebetalerforeningens årlige skattekurs ser vi på de nye skatteregler for 2017 og forslagene 
i statsbudsjettet for 2018. Vi ser på de siste lovendringer, dommer og uttalelser. For 2017 har det 
skjedd vesentlige endringer på skatteområdet som endringer i formuesskatten, ny aksjesparekonto 
og finansskatt. Vi ser her konturene av et nytt skattesystem. I forlengelsen av dette ser vi på utrednin-
gen «Bedre skatt», og hvilket retning Stortinget vil peke ut fremover. Blant annet vurderes endringer 
i formuesskatten gjennom fritak eller reduksjon av skatten på «arbeidendekapital», samt nødven-
dige regelendringer for å sikre skattegrunnlaget knyttet til virksomhet over landegrenser og deling-
søkonomi. Videre ser vi på erfaringene med den nye skatteforvaltningsloven.

Det årlige skattekurset – revisordelen

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 fremover. 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 bli gjennomgått. Regnskapsregelverket er under endring 
ved at omlegging til IFRS stadig siger nærmere inn på oss. Vi ser på hva dette innebærer. Endringer og 
fokusområder på aksjelovens område vil avslutningsvis bli behandlet.

God regnskapsførerskikk 2017

Vi ser på nyheter og endringer innenfor GRFS frem til kursstart. Videre ser vi på de nyeste tilsynssak-
ene for å hente erfaringer rundt hva Finanstilsynet finner av feil og fokuserer på ved kontroll både for 
regnskapsførere og revisorer. Vi ser også på de senest foretatte tematilsyn og erfaringene fra disse.

Endringer i eierstruktur

I de aller fleste bedrifter vil man oppleve at det på et eller annet tidspunkt vil oppstå situasjoner der 
eierskapet endres.
Kurset vil gi en oversikt over sentrale økonomiske, regnskapsmessige, skattemessige og selskap-
srettslige konsekvenser av ulike typer eierendringer. Kjøp og salg av aksjer/innmat/enkeltmanns-
foretak, fusjoner og fisjoner samt kapitalforhøyelser og –nedsettelser vil bli gjennomgått. Viktige 
konsekvenser illustreres med tall eksempler.



For autoriserte regnskapsførere: 
8 timer skatte- og avgiftsrett
4 timer finansregnskap
3 timer bokføring 
5 timer GRFS
3 timer rettslære 
3 timer annet

For revisorer: 
8 timer skatterett
3 timer regnskap
4 timer revisjon
8 timer annet 
3 timer etikk

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

Etikk

Etikk – Rød tråd fra Sokrates til Trump med relevante temaer og praktiske eksempler fra arbeidslivet. 
Som regnskapsfører, revisor eller advokat er en vant til å forholde deg til en rekke normer som direkte 
fremgår av lovgivningen. I tillegg må vi forholde oss til etiske retningslinjer og vurderinger innen våre 
fagområder som ikke er direkte nedfelt. Etikk som har sitt utspring i filosofien er en livslang øvelse på 
å finne ut hva som er rett og galt i forskjellige situasjoner hvor det må foretas valg når vi ikke har konk-
rete normer å forholde oss til. 

Opprettelse av juridiske dokumenter innen privatretten

På mange områder innen privatretten er det viktig å inngå avtaler og lage nødvendige dokumenter 
for å sikre kundenes interesser. Mange kunder forstår ikke selv sine egne behov på dette området og 
trenger bistand og ofte også et «dytt i ryggen» for å få avdekket og «løst» disse på en tilfredsstillende 
måte. Vi ser på behovet for opprettelse av samboeravtaler, ektepakter, gavebrev, testamenter, frem-
tidsfullmakter og skifteavtaler. Vi kommer samtidig inn på hva som er vesentlig ved opprettelse av 
slike dokumenter med anbefalinger om konkret fremgangsmåte. Det juridiske regelverket rundt de 
forskjellige avtalene vil samtidig bli belyst.
 
Rådgivers rolle – rådgiver gir råd – ledelsen har ansvaret

Hva kan og bør styret og eiere av et selskap forvente og kreve av egen organisasjon, ekstern regnska-
psfører, revisor og andre rådgivere? 
Gjennom en rekke praktiske eksempler belyses regnskap-, skatt og selskapsrettslige problemstill-
inger som regnskapsfører og andre rådgivere må ta stilling til. Blant annet ser vi på skatteplikt for 
deltakelse på turer og arrangement for styre, ansatte og forretningsforbindelser, i hvilken grad en kan 
dele ut gaver uten at dette anses som utbytte for aksjonær, tilordning av inntekter innen et konsern, 
konsekvenser av feil, transaksjoner med gjenkjøpsrett mellom aksjonær og selskap og styreansvar og 
ansvaret for informasjon direkte til styret. Det tas utgangspunkt i relevante dommer og uttalelser med 
tilhørende konsekvenser og etterfølgende læring. 



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
Costa Meloneras, Lopesan Costa Meloneras Resort, Corallium Spa & Casino.  Her kan du lese mer om 
hotellet: https://www.ving.no/kanarioyene/costa-meloneras/lopesan-costa-meloneras-resort-spa-casino

Rom
Rommene på Lopesan Costa Meloneras Resort Corallium Spa & Casino er romslige og elegante, med 
marmorgulv og klimaanlegg. Alle har satellitt-TV, minibar og eget bad med hårføner og badekåper. Frokost 
er inkludert.

Dette luksuriøse feriekomplekset ligger 800 meter fra Maspalomas-stranden på Gran Canaria, og har spa, 
kasino og oppvarmede lagunebassenger i grønne, tropiske omgivelser. Alle rommene har egen balkong.

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

https://www.ving.no/kanarioyene/costa-meloneras/lopesan-costa-meloneras-resort-spa-casino


prinsippet. 

*Barn fra 12 år regnes som voksen hos Ving.

Reisetider 
Sted    Utreise     Hjemreise
Trondheim   Fr. 17.11 kl.08.00    Fr. 24.11 kl.14.30      
Torp    Fr. 17.11 kl.15.20    Fr. 24.11 kl.07.30     
Tromsø   Fr. 17.11 kl.16.50   Fr. 24.11 kl.07.35    
Oslo    Lø. 18.11 kl.07.00    Lø. 25.11 kl.13.15     
Kristiansand   Lø. 18.11 kl.07.20    Lø. 25.11 kl.12.45     
Bergen   Lø. 18.11 kl.08.30    Lø. 25.11 kl.14.25     
Ålesund   Lø. 18.11 kl.10.25    Lø. 25.11 kl.16.10     
Stavanger   Lø. 18.11 kl.15.00    Lø. 25.11 kl.07.15     
Molde   Lø. 18.11 kl.08.30   Lø. 25.11 kl.14.30
Haugesund  Lø. 18.11 kl.10.10   Lø. 25.11 kl.15.30

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. 220,- 
 
Leilighetstyper:17.11.17 
     2 voksne i leil.  Tillegg for å bo alene  
 
Dobbeltrom    kr 12.655,- /pers  kr 3 250,- /pers 

Leilighetstyper:18.11.17  
     2 voksne i leil.  Tillegg for å bo alene  
 
Dobbeltrom     kr 12.655,- /pers  kr 3 250,- /pers 
Dobbeltrom utsikt mot hage     kr 13 955,- /pers  Ikke mulig  
Dobbeltrom utsikt mot havet  kr 15 405,- /pers  Ikke mulig
Vi har reservert et gitt antall av hver romtype og rommene fordeles etter ”først til mølla”-   



Fly  NB! Det er tillegg for å reise fra følgende byer:
  Sunclass, Oslo       kr 350,-/ pers
  Sunclass, Trondheim      kr 350,-/ 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 500,- 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  

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. 

http://www.ving.no/forsikringer



