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Det er endringenes tid og mange synes kanskje det går litt vel fort, spesielt 
på det teknologiske området. Vi ser at langt flere har behov for bransjens 
tjenester blant annet som følge av dette. Det er også store endringer i 
regelverket med ny regnskapsførerlov og ny revisorlov på gang, og person-
vernforordningen GDPR som skal implementeres både i eget arbeid og i 
kundenes virksomhet. I tillegg skjer det stadige endringer i skattelovgivnin-
gen og annet regelverk vi jobber med.

Skattebetalerforeningen har i over 40 år vært en viktig samarbeidspartner 
og kursleverandør for regnskapsførere, revisorer, advokater og jurister, 
skatteetaten og bedrifter. Vi har sørget for at flere titalls tusen innen 
disse bransjene har fått god og kvalifisert oppdatering innen feltene skatt, 
avgift, rettslære, pensjon og sosiale rettigheter, regnskap og økonomi. Våre 
forelesere er populære fordi de kombinerer høy kunnskap om faget med en 
praktisk tilnærming. De blir derfor valgt av stadig flere.

I 2018 har vi prøvd å tilpasse tilbudet vårt til det som er aktuelt i tiden. I 
tillegg til vårt kurstilbud rundt i Norge har vi også et godt tilbud til deg som 
ikke har anledning til å reise så langt. Våre nettkurs er et godt alternativ når 
du ønsker å oppdatere deg faglig når og hvor det måtte passe deg. Fra 2016 
har det også vært mulig å tegne kursabonement hvor du kan ta så mange 
kurs du ønsker til fast pris.

For deg som liker å reise og samle nødvendige oppdateringstimer 
samtidig, skal vi i år til Barcelona, Nice, Gran Canaria og København i løpet 
av høsten. Sleng deg med på en hyggelig tur!

Dersom du har tanker om kurs som vi ikke tilbyr, men som vi burde tilby er 
vi svært takknemlig for innspill. Og skulle du eller din bedrift ha ønsker om 
internkurs og/eller kurs, foredrag eller seminar om emner som ikke står 
oppført i katalogen, kontakt oss gjerne for et godt tilbud.  

Vi håper å se nettopp deg på våre kurs i høst/vinter!

Jan H. Bangen
Advokat og fagsjef kurs

Endringenes tid!
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Våre forelesere

Advokat og fagsjef kurs
Jan H. Bangen
Skattebetalerforeningen
Bangen er advokat og fagsjef for 
kurs. Han har bakgrunn fra 
Skatteetaten, bank og Bondelaget. 
Spesialfeltene er trygd- og pensjon-
srett, generasjonsskifter, familie-og 
arverett.

Registrert revisor  
Per Terje Ingdal
Orkla Revisjon 
Ingdal er daglig leder og partner i 
Orkla Revisjon. Han har sitt spesial-
felt innenfor merverdiavgift og har 
lang erfaring fra både offentlig og 
privat revisjon. Han er en erfaren 
foreleser.

Advokat  
Tore Fritsch
Formuesforvaltning 
Fritsch er partner i Formues-
forvaltning Advokatkontor. Han var 
tidligere 15 år i Skattebetaler-
foreningen, de siste tre som leder. 
Han har holdt kurs for foreningen i 
over 20 år.

Avgiftsrådgiver  
Hilde Alvsåker
Skattebetalerforeningen
Alvsåker er jurist og arbeider med 
merverdiavgift som spesialfelt.  Hun 
er redaktør for Avgiftsnytt, og under-
viser på Høgskolen i Oslo og 
Akershus samt på foreningens kurs.

Advokat 
Trond Olsen
Skattebetalerforeningen
Olsen er advokat og har bakgrunn 
blant annet fra Skatteetaten. 
Spesialfeltene er skatt, arv og 
generasjonsskifte. Han er en erfaren 
foredragsholder.

Advokat
Sigbjørn Sørensen
Skattebetalerforeningen
Sørensen er advokat og har blant 
annet bakgrunn fra  Skatte-
direktoratet,  Deloitte og KPMG. 
Han har bred erfaring innen skatt og 
har jobbet mye med internasjonal 
bedrifts- og personbeskatning.

Statsautorisert revisor  
Knut Sveen 
Sandberg Revisjon 
Sveen er statsautorisert revisor og 
partner i Sandberg Revisjon.  Han har 
bakgrunn fra RSM Hasner og KPMG 
Han underviser på Høgskolen i Inn-
landet og er en erfaren foredrags-
holder.

Advokatfullmektig 
Joachim Johannessen 
Skattebetalerforeningen
Johannessen er advokatfullmektig 
og har bakgrunn fra Skatteetaten. 
Han har hovedfokus på fast eiendom, 
aksjer og selvstendig nærings-
drivende.  Han  er en erfaren 
foredragsholder.
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Statsautorisert revisor 
Ketil Bystrøm 
RSM Norge 
Bystrøm er partner i RSM Norge. 
Han har master i revisjon og regn-
skap, er statsautorisert revisor og 
autorisert regnskapsfører. Bystrøm 
har mer enn 20 års erfaring fra finan-
siell revisjon av små og mellomstore 
selskaper .

Statsautorisert revisor 
Kathrine Eidissen Hansen
RSM Norge
Hansen er manager i RSM Norge AS 
og er en del av den interne faggrup-
pen revisjon hvor hun blant annet 
holder interne kurs. Hun er stats-
autorisert revisor med erfaring fra 
finansiell revisjon av hovedsakelig 
små og mellomstore selskaper.  

Statsautorisert revisor 
Anders Magnus Løvaas  
RSM Norge
Løvaas er partner i RSM Norge. Han 
har master i revisjon og regnskap og 
er statsautorisert revisor. Løvaas har 
lang erfaring fra revisjon og rådgivn-
ing av virksomheter av ulik størrelse i 
en rekke bransjer, med hovedvekt på 
eierstyrte virksomheter. 
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Kursabonnement gir deg tilgang til alle våre nettkurs og kurs 
holdt i Norge

Du betaler kr 12 990,- og har da tilgang til alle våre kurs, både klasseromskurs og nettkurs , hele 
kalenderåret, i hele Norge. Vi må gjøre et lite unntak, og det er for kurs som arrangeres i utlandet. 

Ønsker du kun tilgang til nettkurs betaler  du kr 9 990,- og har da mulighet til å se alle våre nettkurs 
hele kalenderåret.

Vi ønsker deg velkommen på kurs!

Kursabonnement 
- ta så mange kurs du vil
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Kursabonnement 
- ta så mange kurs du vil

Familierett, arv og skifte med 
fremtidsfullmakter

Oppdateringstimer:

For autoriserte regnskapsførere:  
7 timer rettslære

For revisorer: 
7 timer annet

For advokater: 
7 timer oppdatering

Påmelding på skatt.no!

Kursavgift 
Medlem:  Kr  3 300,- 
Øvrige:  Kr  3 800,-

Familie- og arverettslige problemstillinger er rundt oss hele tiden: spørsmål 
om overdragelse av arv og gaver, økonomisk samlivskonstellasjon og brudd, og 
spørsmål om å innrette seg best mulig i forbindelse med tap av rådighet over 
egen formue med fysisk og/eller mental svekkelse.

På dette kurset går vi etter de fornuftige løsningene og viser hvordan og hvorfor 
vi kommer frem til disse. 

Vi går igjennom nødvendig grunnleggende regelverk før vi går løs på de praktiske 
løsningene.

• Samlivskontrakter 
• Særeie, felleseie, rådighetsdeler og ektepakt
• Råd ved skilsmisse og samlivsbrudd
• Arv og gaveoverføringer
• Testamenter
• Skifteavtaler 
• Likhet, rettferdighet og juss
• Fremtidsfullmakter – familiens kontroll over formuen

Forelesere:
Advokat
Trond Olsen

Advokat
Jan H. Bangen

Også som 
nettkurs!

Oslo 20. september  
Høyres hus

kl. 09.00-15.45
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Fagdager: 

Dag 1: Omdanning av næringsvirksomhet                             

Omdanning og avvikling av næringsvirksomhet og andre utvalgte emner, skatt, merverdiavgift, regnskap og bokføring. 
På dette spesialkurset over 2 dager ser vi på skatte- og avgiftsmessige konsekvenser ved omdanning og avvikling av 
næringsvirksomhet, fisjoner og fusjoner både når det gjelder skatt, merverdiavgift, regnskap og bokføring.

I tillegg vil vi gjennomgå andre aktuelle temaer innen skatt, merverdiavgift, regnskap, bokføring og GRFS som det er 
vesentlig å sette seg inn i.

Dersom du velger bare å være med på dag 1 får du med deg følgende temaer: 

• Skattefri omdanning av virksomhet
• Fusjon og fisjon – en bred gjennomgang av fremgangsmåte og implikasjoner
• Regnskap og bokføring ved omdanning av virksomhet
• Praktisk innføring i regnskapsføring av fisjoner og fusjoner

Oppdateringstimer:

Autoriserte regnskapsførere: 4 timer skatte- og avgiftsrett, 2 timer finansregnskap, 1 time bokføring
Revisorer: 4 timer skatt, 3 timer regnskap
Advokater: 7 timer oppdatering

Statsautorisert revisor 
Knut Sveen

Advokat 
Jan H. Bangen

Advokat 
Trond Olsen

Advokatfullmektig 
Joachim Johannessen

Avgiftsrådgiver
Hilde Alvsåker

Dag 1: Oslo 26. september  
Høyres hus

kl. 09.00-15.45
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Dag 2: Oslo 27. september  
Høyres hus

 kl. 09.00-15.45

Omdanning og avvikling av næringsvirksomhet og andre utvalgte emner, skatt, merverdiavgift, regnskap og bokføring. 
På dette spesialkurset over 2 dager ser vi på skatte- og avgiftsmessige konsekvenser ved omdanning og avvikling av 
næringsvirksomhet, fisjoner og fusjoner. Vi gjennomgår dessuten hvordan man skal ta for seg dette i regnskapet og 
hvordan det skal bokføres.

I tillegg vil vi også gjennomgå andre aktuelle temaer innen skatt, merverdiavgift, regnskap, bokføring og GRFS som det er 
vesentlig å sette seg inn i.

På dag 2 ser vi nærmere på avvikling av næringsvirksomhet og salg av innmat. Vi tar også for oss aktuelle temaer innen 
regnskap, bokføring og GRFS: 

• Salg av selskap eller innmat
• Avvikling av næringsvirksomhet. Vi gjennomgår hvordan prosessen og regnskapsføringen er dersom man skal  
 avvikle aksjeselskap, ansvarlig selskap og/eller enkeltpersonforetak
• SAF-T (nytt krav til regnskapssystemer) – praktiske implikasjoner
• Omvendt fakturering – hvem gjelder det for og hvordan dokumentere transaksjoner?
• Hovedpunkter i god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner
• Nye krav til kassasystem fra 1. januar 2019 – hva medfører det?

Oppdateringstimer:

Autoriserte regnskapsførere: 3 timer skatte- og avgiftsrett, 2 timer finansregnskap, 2 timer bokføring
Revisorer: 3 timer skatt, 4 timer regnskap
Advokater: 7 timer oppdatering

Det blir en variert dag med mange kompetente foredragsholdere.

Kursavgift    
Medlem: kr 5 600 for begge dager (kr 3 300 for én dag) 
Øvrige: kr 6 600 per dag (kr 3 800 for én dag)

Påmelding: skatt.no eller ring 22 97 97 00

Fagdager: 

Dag 2: Avvikling av næringsvirksomhet                             
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Pensjon og skatt

Oppdateringstimer:

For autoriserte regnskapsførere:  
4 timer rettslære
3 timer skatte- og avgiftsrett

For revisorer: 
4 timer annet 
3 timer skatterett

For advokater: 
7 timer oppdatering

Påmelding på skatt.no!

Kursavgift 
Medlem:  Kr  3 300,- 
Øvrige:   Kr  3 800,-

Oslo 11. oktober  
Høyres hus

kl. 09.00-15.45

De fleste er opptatt av å skaffe seg en brukbar finansiering av alderdommen i 
form av pensjon. Pensjonssystemet vårt er imidlertid svært komplisert og vans-
kelig å få oversikt over for de fleste. Mange trenger derfor hjelp til dette, og slik 
hjelp kan vise seg som en svært god investering for den enkelte. 

Dette kurset er ment å bygge gode rådgivere innen pensjon. Kurset tar for seg 
elementene i det norske pensjonssystemet med fokus på hvordan man kan ha en 
mest mulig effektiv opptjening og hva som lønner seg ved uttak. Skatteeffekten 
er helt avgjørende både på opptjenings- og uttakstidspunktet for å kunne lage 
en god og effektiv finansiering av alderdommen. Skatteeffekten vil derfor hele 
veien bli fremhevet som helhet og i forhold til de enkelte ytelsene.

Kurset passer godt for alle som arbeider med pensjon, som regnskapsførere, 
revisor, advokat, i bank/forsikring eller i personalavdelinger i større bedrifter.

Kurset gir 7 oppdateringstimer, og vi gjennomgår:

• Opptjening og uttak av alderspensjon gjennom NAV
• AFP – privat og offentlig
• OTP – innskuddspensjon for ansatte
• Ytelsespensjoner 
• PSN – pensjonssparing for næringsdrivende
• IPS – den nye individuelle pensjonsspareordningen
• Alternative måter å tenke pensjon
• Uttak av pensjon og fortsatt arbeid – inntekt som pensjonist
• Skatteeffekter rundt opptjening og uttak som demper eller øker 
 effekten
• Feller og feil 

Foreleser:
Advokat
Jan H. Bangen

Også som 
nettkurs!
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Oppdateringstimer:

For autoriserte regnskapsførere:  
7 timer finansregnskap

For revisorer: 
7 timer regnskap

For advokater: 
7 timer oppdatering

Påmelding på skatt.no!

Kursavgift 
Medlem:  Kr  3 300,- 
Øvrige:   Kr  3 800,- 

Hvem er brukerne av regnskapet og hva kan en få ut av det? Dette er tema i første 
del av dette kurset. På hvilken måte kan regnskapsmessige vurderinger påvirke 
regnskapet, og hvordan kan en sammenlikne regnskaper innen samme bransje. Vi 
ser på lovbestemmelsene og anbefalte vurderinger.

I andre del ser vi på driftsmidler i regnskapet; når de skal utgiftsføres og når de 
skal aktiveres, og sammennhengen mellom den regnskapsmessige og den skat-
temessige behandlingen. Vi ser også på forholdet mellom vedlikehold og på-
kostning. Avslutningsvis gjennomgår vi de siste vedtatte og foreslått endringer i 
regnskapsloven, og ser på hvilke konsekvenser disse har.

Vi ser blant annet på:

• Hvem er brukerene av finansregnskapet? 
• Hva ønsker de å få ut av regnskapet?
• Kan vi automatisk sammenligne to regnskap i samme bransje? 
• Kan det enkelte selskap foreta vurderinger som vil kunne påvirke 
 regnskapet?
• Hvor er det størst påvirkningsmulighet?
• Når kan en utgiftsføre et driftsmiddel og når skal det aktivere? 
• Kan vi bruke ulike vurderinger knyttet til regnskapsmessig behandling  
 kontra skattemessig behandling?
• Vedlikehold og påkost i regnskapet
• Dekomponering av driftsmidler i regnskapet – hvilke fordeler gir dette?  
• Kan vi endre avskrivingsplan på et driftsmiddel og hvordan gjøres dette  
 i praksis?  
• Nyheter og forslag til endringer i regnskapsloven som påvirker dette

Oslo 17. oktober  
Høyres hus

kl. 09.00-15.45

Foreleser:
Statsautorisert 
revisor  
Per Terje Ingdal

Hvordan lese og bruke et regnskap 
riktig?
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Skattedagen 
– aksjer og eiendom

Påmelding på skatt.no!

Kursavgift 
Medlem:  Kr 3 300,-
Øvrige:   Kr 3 800,- 

Svært mange har skattespørsmål knyttet til aksjer og eiendom. På vårt kurs får 
du en nyttig gjennomgang av begge deler, og du kommer til å få med deg praktiske 
eksempler, nyttige tips og oppdatert kunnskap om regelverket. 

Innen temaet aksjer gjennomgår vi blant annet aktuelle nyheter og tips både når 
det gjelder skatteregler for private aksjonærer (aksjonærmodellen), samt for de 
som har aksjer eid gjennom egne aksjeselskap (fritaksmetoden). 

Innenfor eiendom kommer vi til å se på aktuelle skattespørsmål knyttet til egen 
bolig, pendlerbolig, fritidsbolig, utleieboliger, tomter og næringslokaler. 

Vi vil blant annet se på følgende:

• Investering i egen bolig/fritidsbolig – utleie og salg
• Grense mot næringsvirksomhet – bolig, næringslokale og tomt
• Utleie til eget AS
• Hva må du passe på ved arv/gaveoverføring av fast eiendom?
• Fritaksmetoden 
• Når er det lønnsomt med eget holdingselskap?
• Aksjonærmodellen
• Aksjesparekonto – viktig overgangsregel 
• Skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital
• Uttak av lønn/utbytte
• Lån mellom selskap og aksjonær
• Aksjonærens bruk av eiendeler i selskapet
• Utleie av aksjonærens eiendeler til selskap
• Investeringer og opsjoner i oppstartselskaper

Oslo 18. oktober
Høyres hus

kl. 09.00-15.45

Oppdateringstimer:

For autoriserte regnskapsførere:  
7 timer skatte- og avgiftsrett

For revisorer: 
7 timer skatterett

For advokater: 
7 timer oppdatering

Foreleser:
Advokatfullmektig
Joachim Johannessen

Også som 
nettkurs!
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Skatt for utenlandske 
arbeidstakere og virksomheter i 
Norge

Oppdateringstimer:

For autoriserte regnskapsførere:  
7 timer skatte- og avgiftsrett

For revisorer: 
7 timerskatterett

For advokater: 
7 timer oppdatering

Påmelding på skatt.no!

Kursavgift 
Medlem:  Kr 3 300,- 
Øvrige:   Kr 3 800,-

Oslo 31. oktober 
Høyres hus

kl. 09.00-15.45

Foreleser:
Advokat
Sigbjørn Sørensen

Dersom du påtar deg oppdrag for utenlandske næringsdrivende som driver 
virksomhet i Norge eller virksomheter som engasjerer utenlandske arbeidstakere 
,er det viktig å ha oversikt over regelverket.

På dette kurset tar vi for oss de viktigste skatte- og avgiftsreglene for utenlandske 
arbeidstakere og virksomheter som driver næringsvirksomhet i Norge. 

Kurset setter metoden for arbeidet med disse klientene i sentrum, og har en steg 
for steg-tilnærming til de utfordringene du støter på i arbeidet med disse kundene.

Du får 7 oppdateringstimer, og vi er innom følgende temaer:

• Skattereglene for utenlandske virksomheter i Norge
• Skattereglene for utenlandske arbeidstakere i Norge
• Arbeidsgivers plikter – innberetning, forskuddstrekk og arbeidsgiver  
 avgift
• Trygdeavgift for utenlandske arbeidstakere
• Exit-beskatning

Også som 
nettkurs!
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Trygderett 
-Korttidsytelser i folketrygden

Oppdateringstimer:

For autoriserte regnskapsførere:  
6 timer rettslære
1 time skatte - og avgiftsrett

For revisorer:
6 timer annet
1 time skatterett 

For advokater: 
7 timer oppdatering 

Påmelding på skatt.no!

Kursavgift 
Medlem:  Kr 3 300,- 
Øvrige:   Kr 3 800,- 

Som rådgiver møter du trygderettslige problemstillinger – på flere plan – svært 
ofte. Det kan for eksempel være at du har kunder som er selvstendig næringsdriv-
ende og er opptatt av hvilke rettigheter de eller ansatte har. Det kan også være at 
du har arbeid knyttet opp mot egenandeler og refusjoner i forbindelse med 
arbeidstakeres sykdom, skade eller lyte. 

I tillegg vil det være svært nyttig å ha oversikt over viktige trygderettslige prob-
lemstillinger dersom du skal arbeide med den enkeltes rettigheter ved varig 
uttreden eller opphold fra arbeidslivet. 

På dette kurset gjennomgår vi:

• Sykepenger 
• Arbeidsgiverperiode for lønnstakere
• Karenstid for næringsdrivende
• Svangerskapspenger
• Foreldrepenger
• Arbeidsavklaringspenger
• Arbeidsledighetstrygd
• Uførepensjon 
• Frivillig yrkesskadetrygd
• Private forsikringsordninger
• Aktuelle skatteregler

Oslo 1. november 
Høyres hus

kl. 09.00-15.45
Også som 
nettkurs!

Foreleser:
Advokat
Jan H. Bangen
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ska� eadvokater
SBF

Kompetanse du kan stole på

Eksperter på skatte-, avgifts- og selskapsrett

Postboks 213, Sentrum
Kongens gate 14, 0103 Oslo

SBF@skatt.no 

Tlf: 45 95 61 71
sbfskatteadvokater.noSBF skatteadvokater

SBF skatteadvokater er et advokatfirma med åtte skatteadvokater 
og rådgivere. Vi er eksperter på skatte-, avgifts- og selskapsrett og 
tilbyr privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og foreninger hel-
hetlig juridisk rådgivning til fornuftige priser.

Les mer om hva SBF skatteadvokater AS kan hjelpe deg med på 
sbfskatteadvokater.no eller ring 45 95 61 71.
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Oppdateringstimer:

For autoriserte regnskapsførere:  
6 timer skatte- og  avgiftsrett
1 time annet

For revisorer: 
6 timer skatterett
1 time etikk

For advokater: 
7 timer oppdatering (1 time etikk)

Feller og feil som regnskapsfører
og revisor må unngå
- med vekt på skatt 

Påmelding på skatt.no!

Kursavgift 
Medlem:  Kr 3 300,- 
Øvrige:   Kr 3 800,- 

Det er mye å lære av feil som andre har gjort før oss. Og vi bør unngå å anbefale 
våre kunder løsninger som enten domstolen eller Skatteetaten har gitt uttrykk for 
ikke er holdbare. 

Vi kan nå tilby en praktisk og morsom måte å lære skatt på. I tillegg ser vi på 
hvordan du som rådgiver kan og bør gå frem når rådgiverrollen byr på utfordringer.   

På dette kurset tar vi for oss mange av de viktigste dommene og bindende 
forhåndsuttalelsene (BFU) de siste årene. Hver sak starter med et forenklet case 
– så ser vi på regelverket samt utfordringer og mulige tilpasninger før selve dom-
men eller BFU-en brukes som «fasit». 

Eksempler på temaer som vil bli tatt opp er:

• Ulovlig utbytte
• Feil ved tilbakebetaling av innbetalt kapital
• Overføring av aksjer med negativ inngangsverdi
• Rådgivers ansvar ved feil skatteråd
• Hvordan unngå å gi feil skatteråd

Oslo 7. november 
Høyres hus

kl. 09.00-15.45

Foreleser:

Advokat 
Tore Fritsch
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Generasjonsskifte og salg 
av virksomhet

Oppdateringstimer:

For autoriserte regnskapsførere:  
5 timer rettslære
2 timer skatte- og avgiftsrett

For revisorer: 
5 timer annet
2 timer skatterett

For advokater: 
7 timer oppdatering

Påmelding på skatt.no!

Kursavgift 
Medlem:  Kr 3 300,- 
Øvrige:   Kr 3 800,- 

Oslo 8. november 
Høyres hus

kl. 09.00-15.45

Det er viktig å kunne rådgi sine kunder godt i alle situasjoner. Ved et generasjonsskifte 
og/eller salg av virksomhet står både bedriftseiere og rådgivere overfor en rekke 
skattemessige problemstillinger som ofte er avgjørende for valg av løsning. 

På dette kurset gjennomgår vi de vanligste og viktigste skattereglene du kan støte på 
i denne sammenheng. 

Formålet er at deltakerne skal bli gode rådgivere i forbindelse med generasjons-
skifter og salg av virksomhet for å jage det beste resultatet for kunden.

Kurset gir 7 oppdateringstimer, og vi gjennomgår blant annet:

• Skatteregler ved generasjonsskifte
• Kontinuitetsprinsippet 
• Utsatt inntektsoppgjør 
• Skatteregler ved salg av virksomhet
• Oppsplitting av virksomhet 
• Omdanning av virksomhet
• Bruk av fisjon og fusjon
• Merverdiavgiftsmessige spørsmål

Forelesere:
Advokat
Trond Olsen

Advokat
Jan H. Bangen

Også som 
nettkurs!
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Regnskap og bokføring

Oppdateringstimer:

For autoriserte regnskapsførere:  
5 timer finansregnskap
1 time bokføring
1 time rettslære

For revisorer:
6 timer regnskap
1 time annet

For advokater: 
7 timer oppdatering

Påmelding på skatt.no!

Kursavgift 
Medlem : Kr 3 300,- 
Øvrige:   Kr 3 800,- 

Alle som jobber med regnskap og/eller bokføring bør ha noe å hente på dette 
kurset. I løpet av dagen tar vi frem aktuelle temaer. Blant annet gjennomgår vi 
sentrale krav det ofte syndes mot, og hvilke konsekvenser det kan få å synde mot 
disse kravene. Vi skal også ha en praktisk gjennomgang av regnskapsføring ved 
kapitalnedsettelse og konsernbidrag  og vi vil dessuten se på status for endringer 
i regnskapslov og standarder. 

Avslutningsvis vil vi se på den siste tids endringer i aksjeloven fra en praktisk 
synsvinkel og går inn på nedskrivningsvurderinger for anleggsmidler i årsregn-
skapet.

Oversikt over temaer:

• NRS 8 – oppdateringer, samt gjennomgang av sentrale krav det ofte   
 syndes mot
• Elektroniske signeringer av regnskap, årsberetning og revisjons-
 beretning
• Status rundt endring i regnskapslov/regnskapsstandarder 
• Praktiske erfaringer med endringer i regnskapslov/standarder i 2017
• Regnskapsføring av kapitalnedsettelser – regelverk og eksempler
• Praktiske erfaringer med endringer i aksjeloven i 2017/2018
• Regnskapsføring av konsernbidrag – praktiske eksempler
• Nedskrivningsvurderinger for anleggsmidler i årsregnskapet 

Oslo 13. november 
Høyres hus

kl. 09.00-15.45

Statsautorisert revisor
Knut Sveen

Foreleser:

Også som 
nettkurs!
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Oppdateringstimer:

For autoriserte regnskapsførere:  
7 timer god regnskapsføringsskikk

For revisorer: 
7 timer annet

For advokater: 
7 timer oppdatering

GRFS 2018 
– nyheter, risikostyring og internkontroll

Påmelding på skatt.no!

Kursavgift 
Medlem:  Kr 3 300,- 
Øvrige:   Kr 3 800,- 

På dette heldagskurset i god regnskapsførerskikk (GRFS) ser vi i år spesielt på 
risikostyring og internkontroll, hva som forventes og hvordan man skaper gode 
rutiner. Vi ser også på aktuelle nyheter, hvordan man skal gjøre en god vurdering 
av kundens interne rutiner og rutinene rundt betalingsoppdrag.

Videre skal vi innom den nye personvernforordningen GDPR, og ser på hva disse 
reglene betyr for GRFS. Sist, men ikke minst, skal vi se på hva Finanstilsynet har 
fokusert på i sine ferskeste kontroller. 

Menyen, som både er variert og gir deg verdifull oppdatering, består dermed av 
følgende temaer:

• Nyheter innen GRFS
• Vurdering av kundens interne rutiner
• Betalingsoppdrag 
• Hvitvasking og risikostyring
• Hvordan påvirker personvern GRFS?
• GRFS i juridisk perspektiv

Oslo 14. november 
Høyres hus

kl. 09.00-15.45

Foreleser:
Advokat
Jan H. Bangen

Også som 
nettkurs!
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Det årlige lønnskurset 
– nyheter og praktiske problemstillinger

Oppdateringstimer:

For autoriserte regnskapsførere:  
7 timer skatte- og avgiftsrett

For revisorer: 
7timer skatterett

For advokater: 
7 timer oppdatering

Påmelding på skatt.no!

Kursavgift 
Medlem : Kr 3 300,- 
Øvrige:   Kr 3 800,- 

Alle som jobber med lønn får verdifull oppdatering med Skattebetaler-
foreningens lønnskurs. 

Vi gir deg en oppdatering på nyheter og aktuelle spørsmål innen lønnsområdet, og 
du får alt om lønn i statsbudsjettet for 2019.

Kurset har en praktisk tilnærming med bruk av eksempler, dommer og uttalelser, 
og vi legger opp til interessante utvekslinger av synspunkter og erfaringer – og vil 
ha særlig fokus på pendlere - nye regler for kost og losji og dagdiett. 
I tillegg kan kursdeltakerne sende inn konkrete problemstillinger som ønskes 
gjennomgått på kurset – dermed er kurset ekstra relevant for deltakerne. 

Årets kurs vil ta for seg:

• Alt om lønn i Statsbudsjettet for 2019
• Pendlere – nye regler for kost og losji
• Dagdiett – erfaringer og muligheter
• Korrekt klassifisering av reiser – skille mellom arbeidsreiser, 
 yrkesreiser og pendlerreiser
• Nytt reiseregulativ i staten
• Firmabil - endrede regler for elfirmabiler
• Naturalytelser – nye regler
• Representasjon, kundepleie og velferdstiltak – praktiske eksempler   
 som bidrar til riktig håndtering og gode rutiner
• Incentivordninger i arbeidsforhold
• Delingsøkonomi – særlige utfordringer knyttet til hobby, nærings-
 virksomhet eller lønn
• Aktuelle dommer og Skatteetatens uttalelser.

Oslo 15. november 
Høyres hus

kl. 09.00-15.45

Foreleser:
Advokatfullmektig
Joachim Johannessen

Advokat 
Trond Olsen

Også som 
nettkurs!
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Avgiftsrådgiver 
Hilde Alvsåker

Det årlige momskurset 
– nyheter og utvalgte problemstillinger

Oppdateringstimer:

For autoriserte regnskapsførere:  
6 timer skatte- og avgiftsrett
1 time bokføring

For revisorer: 
6 timer skatterett
1 time regnskap

For advokater: 
7 timer oppdatering

Foreleser:

Påmelding på skatt.no!

Kursavgift 
Medlem : Kr 3 300,- 
Øvrige:   Kr 3 800,- 

Utleie av fast eiendom er som hovedregel ikke momspliktig, men i enkelte tilfeller 
skal det likevel beregnes utgående moms. Med dette kurset får du en god oversikt 
over dette temaet. I tillegg ser vi blant annet nærmere på reglene for utleie av 
næringsbygg, hytter og fritidsleiligheter: 

• Når anses utleien som næringsvirksomhet? 
• Hva er vilkårene for frivillig registrering – er det krav om leiekontrakt?
• Hvilke kostnader inngår i husleien? 
• Hvor går grensen mellom utleie av rom som er momspliktig og boligutleie 

som ikke er momspliktig? 
• Hvordan skal moms beregnes når utleien skjer via Airbnb og lignende 
           tjenester?

Videre kommer du til å få innsikt i andre viktige problemstillinger når det gjelder 
fradrag. Virksomheter som er momsregistrert får fradrag for moms, men gjelder 
det alle kostnader? 

• Myldreareal – hva skal til for å få fradrag?
• Hva med kostnader i forbindelse med salg av eiendommen og avvikling   

av virksomheten? 
• Når må fradrag for inngående moms betales tilbake?

I tillegg gjennomgår vi nye og relevante dommer og uttalelser fra Skatteetaten 
som gjelder flere av disse spørsmålene, og som har fått og kommer til å få 
praktiske konsekvenser. 

Oslo 21. november 
Høyres hus

kl. 09.00-15.45
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Vårt årlige oppdateringskurs favner alle endringer på skatte- og avgiftsområdet, regnskapsføring 
og bokføring for 2018 og 2019. Går du på dette kurset vet du at du ikke går glipp av viktige 
endringer!

Kurset gir en fullstendig gjennomgang av nye regler, satser og endringer. Vi ser blant annet på:

• Aktuelle endringer i skattereglene og -satsene for 2018 og 2019
• Skatteplikt/ innrapportering av personalrabatter/naturalytelser – store endringer fra 2019.
• Endringer og nyheter i regnskapslovgivningen
• Nytt om bokføring, herunder innføring av SAF-T
• Status utvikling av regnskapslov/regnskapsstandarder
• Kravene til kassasystemer – praktisk vinkling
• Aksjeloven § 3-8 – fortsatt like aktuelt – praktiske eksempler og fremgangsmåte
• Nyheter i aksjeloven
• Dommer og utvalgte problemstillinger siste år
• Vi har også fått plass til et spesialtema på mva-området: 
• Kostnader som skal deles på flere virksomheter - får alle fradrag for mva? Skal kostnadene viderefaktureres  
 som utlegg eller omsetning? 
• Tilskudd– når er det omsetning? Påvirker tilskudd fordelingsnøkkelen ved forholdsmessig fradrag?

De konkrete temaene kommer for øvrig til etter hvert som nye regler foreslås og vedtas. Målet med kurset er å 
gjennomgå de mest matnyttige nyhetene for 2018 og 2019. 

Kurset er vinklet mot små og mellomstore bedrifter, med utstrakt bruk av praktiske eksempler knyttet til din arbeids-
hverdag som regnskapsfører, revisor, advokat eller rådgiver. 

På kursene i desember er naturligvis julemat inkludert i lunsjbufféen – ta gjerne med dine kollegaer til en hyggelig 
juleavslutning.

T Tilbakemelding fra tidligere kursdeltakere:

“Veldig bra kurs og foredragsholdere” 

“Kommer tilbake neste år :-)”

T

Praktisk skatte- og regnskapskurs
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Praktisk skatte- og regnskapskurs

Oppdateringstimer:

For autoriserte regnskapsførere:  
4 timer skatte- og avgiftsrett, 1 time finansregnskap, 1 time bokføring og 1 time 
rettslære.

For revisorer: 
4 timer skatterett, 2 timer regnskap og 1 time annet. 

For advokater: 
7 timer oppdatering

Målgruppe 
Regnskapsførere, økonomer, revisorer, controllere og advokater.

Kursavgift
Medlemmer:  kr 2 950,- 
Øvrige:  kr 3 500,- 

Kursdokumentasjon:
Sammen med kurset får du vår svært populære kursmappe. Dette er en bok på omtrent 300 
sider, hvor alle relevante endringer er beskrevet og eksemplifisert. Boken er perfekt som 
oppslagsverk i etterkant av kurset, og våre kursdeltakere har på denne måten glede av 
kurset i hele 2019. 

Også som 
nettkurs!

Se neste side for oversikt over alle steder vi arrangerer Praktisk skatte- og regnskapskurs
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Kongsvinger  29.november  Vinger Hotel & Spa

Arendal  4.desember   Clarion Hotel Tyholmen
Tromsø  4.desember   Radisson Blu Hotel Tromsø
Oslo   5.desember   Grand Hotel
Hamar   5.desember  Scandic Hotel Hamar
Kristiansand  5.desember  Hotell Norge Kristiansand
Egersund  6.desember  Grand Hotell Egersund
Haugesund  6.desember  Scandic Maritim Hotel
Molde   6.desember  Scandic Seilet

Oslo   11.desember  Hotel Bristol
Fredrikstad  11.desember  Scandic City
Gol   11.desember  Storefjell Resort Hotel
Gjøvik   11.desember  Honne Hotell og Konferansesenter
Kristiansund  12.desember  Scandic Hotel Kristiansund
Sandefjord  12.desember  Scandic Park Hotel Sandefjord
Bergen   12.desember  Hotel Norge
Mosjøen  12.desember  Fru Haugans Hotel
Ålesund  13.desember  Scandic Parken Hotel
Skien   13.desember  Clarion Collection Hotel Bryggeparken
Trondheim  13.desember  Radisson Blu Royal Garden Hotel 
Stavanger  13.desember  Quality Airport Hotel Stavanger
Drammen  14.desember  Scandic Ambassadeur Drammen
Gardermoen  14.desember  Scandic Oslo Airport

Ski   18.desember  Thon Hotel Ski 
Oslo   18.desember  Hotel Bristol

Bergen   9.januar  Hotel Norge
Lillehammer  9.januar  Scandic Lillehammer
Oslo   9.januar  Hotel Bristol 
Stavanger  10.januar  Clarion Hotel Stavanger

T

Tid og sted:
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T

Kurs hvor du vil, når du vil...

skatt .no/nett kurs
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Storbykurs i Barcelona
- sol, sommer og skatt

Skattebetalerforeningen arrangerer storbykurs i Barcelona, som er manges 
favorittby. For her kan du kombinere kurs med kultur, god mat og vin, shopping 
behagelig klima, vakre strender og spektakulær arkitektur. 

Det er lagt opp til to undervisningsdager som totalt gir 14 oppdateringstimer. Kur-
set tar for seg skattenyheter for 2018, og aktuelle skattespørsmål knyttet til blant 
annet fast eiendom og aksjer. Vi ser også på skatteplanlegging i den forbindelse, 
og hvordan rådgivere bør forholde seg i forhold til etiske grenser og gjennom-
skjæringsreglene. 

Fremtidsfullmakter er fortsatt ukjent for mange, og er særlig viktig når du driver 
virksomhet og har fast eiendom. På kurset får du gode råd og tips til utformingen, 
slik at du kan finne gode løsninger for kundene dine. 

Kurset har en praktisk tilnærming med bruk av eksempler, dommer og uttalelser 
og vi legger opp til interessante utvekslinger av synspunkter og erfaringer. 

Les utfyllende informasjon om kurset på skatt.no.

Kursdeltaker ordner selv reise og opphold.

30. -31. august  
Grand Hotel Central Barcelona

Barcelona, Spania

Oppdateringstimer 

For autoriserte regnskapsførere:  
10 timer skatte- og avgiftsrett
2 timer rettslære
2 timer annet

For revisorer: 
10 timer skatterett
2 timer annet 
2 timer etikk

For advokater: 
14 timer oppdatering (2 timer etikk)

Påmelding på skatt.no!

Kursavgift 
Medlem:  Kr  6 400,- 
Øvrige:   Kr 7 400,- 

Forelesere:
Advokatfullmektig 
Joachim Johannessen

Advokat  
Trond Olsen
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Storbykurs i Nice
Vi inviterer i høst til vakre Nice på den franske riviera, med faglig oppdatering, god 
mat og gode kulturopplevelser. I september er det som regel fortsatt godt og varmt 
på rivieraen og kurset er perfekt å kombinere med en helg med familie eller 
kollegaer.

På dette spesialkurset fokuserer vi i år på nyheter og aktuelle problemstillinger 
innen skatt og avgift, finansregnskap og bokføring, rettslære, GDPR og GRFS.

Vi tilbyr kun 30 plasser på dette kurset – som gir 24 oppdateringstimer! 
Kursdagene er delt i 2 økter og det er lagt opp til at dere får fri midt på dagen. Kur-
set starter mandag ettermiddag kl. 16.00 og avsluttes til lunsj fredag.

Temaene vi vil ta opp i løpet av uken er:

• God regnskapsføringsskikk – nyheter, hvitvasking, risikostyring og intern-
• kontroll
• GDPR for regnskapsførere, revisorer og advokater
• Rettslære – fremtidsfullmakter
• Sanksjonsreglene i skatteforvaltningsloven
• Diett og andre nyheter på lønnsområdet 2018 (naturalytelser, personal-
           rabatter)
• Skatt på fast eiendom
• Merverdiavgift på fast eiendom
• Merverdiavgift – nyheter
• Nyheter og aktuelle tema innen regnskap og bokføring

Det blir et svært variert program med 3 timers bolker innen mange forskjellige 
områder, hvor temaene vil bli presentert på en lett og ledig måte. 

Kursdeltaker ordner selv reise og opphold.

10. - 14. september 
Hôtel Aston La Scala

Nice, Frankriket

Oppdateringstimer 

For autoriserte regnskapsførere:  
9 timer skatte- og avgiftsrett 
5 timer rettslære
2 timer bokføring
3 timer finansregnskap
4 timer god regnskapsføringsskikk
1 time annet

For revisorer: 
9 timer skatterett
5 timer regnskap
9 timer annet
1 time etikk 

For advokater: 
24 timer oppdatering

Kursavgift 
Medlem:  Kr.  9 990,- 
Øvrige:   Kr. 10 990,- 

Påmelding på skatt.no!

Forelesere:
Advokat 
Jan H. Bangen

Avgiftsrådgiver 
Hilde Alvsåker
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Vi inviterer dere med til sol og varme på Gran Canaria, nærmere bestemt på 
Lopesan Costa Meloneran Resort, Corallium Spa & Casino. Dette er et elegant 
hotell med service i toppklasse og kort vei både til stranden og landsbyen med 
alle fasiliteter. 

Det legges opp til fri midt på dagen for sol, bading, sport eller hvile. I tillegg har vi 
selvsagt tradisjonelle poster som beach party og festmiddag på programmet. Vi 
ønsker gamle og nye deltakere nok en gang velkommen til dette kinderegget av 
god faglig oppdatering, sol, fest og hygge sammen med gamle og nye 
bekjentskaper! 

Kurset gir 26 oppdateringstimer, og i løpet av uken kommer vi innom følgende 
temaer:
• Det årlige skattekurset – nyheter og endringer innen skatt, avgift, 
 regnskap, revisjon og bokføring samt endringer i selskapslovgivningen  
 for 2018 og 2019
• God regnskapsføringsskikk – nyheter, hvitvasking, risikostyring og 
 internkontroll
• GDPR for regnskapsførere, revisorer og advokater
• Rettslære – arverett og fremtidsfullmakter i praksis
•   Regnskapsføring av konsernbidrag og kapitalnedsettelse
•  NRS 8 – gjennomgang av sentrale krav
•  Omvendt fakturering og elektronisk signering
• Feller og feil regnskapsførere og revisorer bør unngå – gjennom prak-  
 tiske eksempler illustreres hvordan det kan gå om en gjør feil, og hva en  
 burde ha gjort.

Vi anbefaler snarlig påmelding da det kan bli rift om både plassene og de beste 
rommene. For fullstendig og detaljert program se våre nettsider skatt.no.

Årets sydenkurs 2018
Oppdateringstimer:

For autoriserte regnskapsførere:  
9 timer skatte- og avgiftsrett
4 timer finansregnskap
3 timer bokføring 
5 timer god regnskapsføringsskikk
3 timer rettslære 
2 timer annet

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

For advokater: 
26 timer oppdatering (2 timer etikk)

Påmelding på skatt.no!

Kursavgift
Kr 10 990,- 

16. - 24.  november  
Lopesan Costa Meloneras Resort

Costa Meloneras, Gran Canaria

Advokat 
Jan H. Bangen

Statsautorisert revisor
Knut Sveen

Adm. dir.  
Karine Ugland Virik

Forelesere:

Advokat 
Tore Fritsch

Sitat hentet fra fjorårets kurs:

«Jeg har aldri sett så mange blide og lykkelige regnskaps-
førere, revisorer og advokater på samme sted før. Alle går 
bare rundt og smiler både på dagen og om kvelden».
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Førjulskurs i København
- kom i julestemning i Kongens by

Oppdateringstimer:

For autoriserte regnskapsførere:  
4 timer skatte-avgiftsrett
3 timer god regnskapsføringsskikk
2 timer finansregnskap 
2 timer rettslære
1 time bokføring

For revisorer: 
4 timer skatte- avgiftsrett
3 timer regnskap
5 timer annet

For advokater:
12 timer oppdatering

Foreleser:

Påmelding på skatt.no!

Kursavgift
Medlem: Kr 5 700,-
Øvrige: Kr 6 700,-

Har du opplevd København rett før jul? Benytt sjansen til å gjøre det i år, 
kombinert med vårt 2-dagers førjulskurs. Kurset går fra torsdag morgen frem til 
lunsj på fredag og er perfekt å kombinere med julebord for ansatte, 
juleshopping eller en helg i «Kongens by». 

Innholdet er en utvidet variant av vårt årlige skattekurs. På «skattekursdelen» går 
vi gjennom alle nyheter på skatte- og avgiftsområdet, regnskapsføring, bokføring 
og tilstøtende rettsområder. Som bonus får dere dag to en innføring i GDPR og 3 
timer god regnskapsføringsskikk.

Kurset gir 12 oppdateringstimer, som fordeler seg på disse temaene: 

• Det årlige skattekurset
• Gjennomgang av alle endringer på skatteområdet for 2018
• Gjennomgang av statsbudsjettet for 2019
• Endringer på merverdiavgiftsområdet
• Endringer innen regnskap og bokføring
• Endringer i regelverket for aksjeselskap
• GRFS og GDPR 

Til København er det enkelt og rimelig og komme seg, både med båt og fly. Du 
behøver heller ikke å bo på det hotellet hvor kurset avholdes, men kan velge en 
rimeligere variant. Benytt anledningen til å ta med ansatte, venner eller familie på 
en hyggelig tur før jul!

29.- 30.  november 
Hotel SKT. Petri

København, Danmark

Advokat
Jan H. Bangen
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Kursabonnement 
- ta så mange kurs du vil

Melder du deg inn i Skattebetalerforeningen får du tilgang til et av Norges 
tyngste miljøer på skatterett. Alle medlemmer får ubegrenset telefonhjelp 
inkludert i medlemsprisen.  Det blir litt som din helt egen skatteavdeling.

Meld deg inn i Skattebetalerforeningen for kun kr 2.490,-  www.skatt.no

Hvordan kan en liten bedrift ha råd til 
landets beste skatteadvokater?
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Kursabonnement 
- ta så mange kurs du vil

Praktiske opplysninger

Kursavgift
Inkluderer kursmateriell, lunsj og kaffe. Unntak for kurs i utlandet. Du opp-
når rabatt dersom du eller din bedrift er medlem i Skattebetalerforeningen. 
Kursavgiften forhåndsfaktureres.
 
Tid
Våre kurs varer fra kl. 09.00 - 15.45 hvis annet ikke er spesifisert.
 
Kursbevis
Alle kursdeltakere mottar kursbevis etter avholdt kurs. Dette gjelder alle 
våre kurs i kurskalenderen.

Påmelding og avbestilling
Påmeldingsfristen er 10 dager før kursstart, men vi tar i mot påmeld-
inger helt frem til kursdato så sant det er ledige plasser. Ved avbestilling 
nærmere enn 10 dager før kursstart er påmeldingen bindende og kursavgif-
ten må betales. Avmelding ved legitimert sykdom behandles særskilt. 
Unntak for kurs i utlandet.

Endringer/avlysning
Skattebetalerforeningen tar forbehold om at enkelte endringer i kurs-
programmet kan forekomme. Ved for få påmeldte forbeholder vi oss retten 
til å avlyse kurs. Ved utenlandskurs gjelder andre regler.

Rabatt 
Når 10 deltakere eller flere melder seg på samtidig gis 15 prosent rabatt. 
Rabatten gjelder kun kurs i Norge.

Kursabonnement 
Du betaler kr 12 990,- og har da tilgang til alle våre kurs, både klasse-
romskurs og nettkurs , hele kalenderåret, i hele Norge. Vi må gjøre et lite 
unntak, og det er for kurs som arrangeres i utlandet. Ønsker du kun tilgang 
til nettkurs betaler  du kr 9 990,- 
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Er det kurs du savner?

Vi skreddersyr kurs ut fra dine behov – og ut fra din bedrifts kalender. 
Hvis ikke dere kan komme til oss, kan vi komme til dere.

Har din gruppe/avdeling behov for oppdateringstimer eller kompetanseheving innen et 
spesifikt tema, kan vi i Skattebetalerforeningen arrangere interne kurs og foredrag hos 
deg. Vi har dyktige kursledere med høy kunnskap og lang erfaring innen sitt 
kompetansefelt.

Vi kan holde alt fra korte seminarer på 1-2 timer til kurs som gjennomføres over flere 
dager.

Ring 22 97 97 00 eller les mer på skatt.no

Returadresse: Skattebetalerforeningen, Pb 213 Sentrum, 0103 Oslo


