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Uddannelser, kurser og netværk siden 1999
Økonomi & Personale Academy udbyder kurser, konferencer, uddannelser og faglige klubber inden for
økonomi- og personaleområdet. Siden 1999 har mere end 70.000 ansatte inden for den private og
offentlige sektor deltaget på vores kurser. Vores kunder vælger i gennemsnit at deltage på mere end 5
forskellige kurser over en periode på ca. 3 år. Over halvdelen af vores kunder vælger at tage kurserne
som en del af et uddannelsesforløb. Flere og flere af vores kunder ser det desuden som en styrke at
supplere løbende kursusdeltagelse med et medlemskab af vores faglige klubber.

Nyheder 2020:
●

Ny ferielov

●

Feriepenge i overgangsperioden

●

EU’s – momsreform

●

EU’s nye udstationeringsdirektiv

●

Ny bilbeskatning

●

Ny arbejdsmiljølov

●

Ny generationsskifteskat

●

Ny selskabsbeskatning

●

Nye krav til ansættelseskontrakter

●

Krav om arbejdstidskontroller

●

Konference om ”Ledelse eller manipulation”

●

Formentlig Danmarks bedste faglige klubber

… og meget mere.

Brug rabatkort til din uddannelse
Husk, at du kan få op til dobbelt så meget uddannelse ved brug af rabatkort! Rabatkort kan benyttes af
alle virksomhedens ansatte og har ingen udløbsdato. Se mere på opkurser.dk/rabatkort.
Vi ser frem til at byde dig velkommen på vores kurser, uddannelser, konferencer eller i vores faglige
klubber.

Joachim Dauegaard
Uddannelseschef
Økonomi & Personale Academy
70 27 00 26
op@opkurser.dk
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Konference - Ledelse eller manipulation
Glæd dig til årets virksomhedsevent hvor engagerede og motiverende indlægsholdere med lige dele
alvor og humor vil give alle noget med hjem at tænke over…. Vi kommer vidt omkring! Men vær sikker
på én ting: Kedeligt bliver det ikke – alle dagens indlægsholdere er kendt for på deres egen særegne
facon at få budskabet ud over rampen.
Du bliver konstant påvirket af dine omgivelser: Ord, billeder og lyde bombarderer dine sanser.
Men hvad vigtigere er: Du bliver også konstant manipuleret. Uden du er klar over det.
Blandt kolleger, i relationer, i virksomhedsregnskaber, i virksomhedsledelse mv.
Manipulation kan koste arbejdspladser, virksomhedslukninger, trivsel på arbejdspladsen, og kan koste
menneskelige tragedier.
● Bliver du ledt eller vildledt?
● Hvad kendetegner en manipulator?
● Når manipulation bliver farlig...

● Kan du spotte en manipulator?
● Kan manipulation bruges positivt?

Vi ønsker alle at påvirke andres adfærd på en eller anden måde. Der er dog folk, som gør det i ekstrem
grad. De vil ikke bare nøjes med at påvirke modparten – de ønsker at kontrollere dem og manipulere
dem. Og det er her, at manipulationsteknikker kommer i spil. Teknikker, som du slet ikke bemærker.
De fleste af disse teknikker bruges i “normal” hverdagsadfærd, men det er derfor de går ubemærket
hen, og det er præcis derfor, at det er så problematisk. Men de er der, og du ved ikke, hvad der sker.
Men når manipulationen går for vidt, bliver den destruktiv. Hvis dit liv bliver styret af en manipulator,
truer det dit psykiske velbefindende.
Deltag i en inspirerende dag for hele virksomheden, og bliv klogere på manipulationens væsen.
Konferencier:
Mads Steffensen
Indlægsholdere:
Jan Hellesøe, Peter Lund Madsen, Jens Veggerby, Niels Krøjgaard og Anders Wejrup.
Læs nærmere om konferencen her.
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Aktuel Løn 2020
Kurset giver en status på lønområdet lige nu og gennemgår konsekvenser for arbejdsgiver og ansatte.
Ny lovgivning og vigtige nye afgørelser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nye tilskudsregler (den ny LAB - lov) fra 1. januar 2020 - hvad betyder den for arbejdsgiver
Indberetning af feriepenge i overgangsperioden – inkl. ny bekendtgørelse fra oktober 2019
Lønindberetning og E-Indkomst
Opgørelse af feriepengeforpligtelse 2020
Indefrysning af feriepenge - opgørelse pr. ansat
Feriedifferenceberegning for ansatte med løn under ferie
Tillæg til refusion af barselsdagpenge fra 1. januar 2020
Indberetninger på pensionsområdet
Nyt direktiv om øremærket barsel til fædre
Ny praksis om ferieafholdelse i forbindelse med sygdom
Vigtig afgørelse (HR) i sygedagpengesag – om arbejdsgivers ret til modregning i løn
Arbejdsgiverkontrol - Når Skattestyrelsen kommer på besøg

Lønindberetning og eIndkomst
•
•
•
•
•

Felt 11-anvendelse. Nye retningslinjer fra Skattestyrelsen
Indberetninger på pensionsområdet - Skattestyrelsen har øget fokus herpå pga. for ringe
datakvalitet
Korrekt anvendelse af Felt 55/56
Anvendelse af korrekt lønperiode – igen. Bliver mere vigtigt fremadrettet…
Rettelser - nyt filformat – en lettere metode

Den nye ferielov
•
•
•
•
•
•
•

Indberetning og beskatning af feriepenge for funktionærer og timelønnede - nye regler
Indberetning og beskatning for fratrædende funktionærer - inkl. i overgangsåret
Feriedifferenceberegning - eksempler med den ny ferielov
Fratrædende funktionær - opgørelse af ferietillæg og feriegodtgørelse
Feriepengeforpligtelsen til årsregnskabet
Feriepenge til indefrysning
Brug det rigtige skattekort ved beregning af feriegodtgørelse

Målgruppe
Lønansatte herunder chefer og deres medarbejdere. Revisorer, ansatte ved lønbureauer, ansatte ved
SKAT og andre som er i berøring med lønspørgsmål.

Læs nærmere om kurset her.

5

Aktuel Moms 2020 (Ny EU-momsreform på vej)
Kurset giver en status på momsområdet lige nu, samt hvad vi kan forvente i den nærmeste fremtid med fokus på danske og internationale momsforhold.
Udvalgte punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

’Indenlandsk omvendt betalingspligt’ - de særlige regler og opmærksomheder i relation til disse
Momsfradrag i holdingselskaber. Er der noget at komme efter?
Reklame- og repræsentationsudgifter.
Hotelophold og restaurationsydelser
Madordninger; kantine, catering mv. Hvordan opgøres momstilsvaret?
Bespisning i forbindelse med overarbejde mv.
Sponsorater – reklame eller maskeret udlodning? Et aktuelt fokusområde.
Delvis fradragsret ved blandede aktiviteter
Udlæg og/eller viderefakturering? Den korrekte momsmæssige behandling…
Personaleomkostninger - fuldt, delvist eller ingen momsfradrag?
Telefoner, PC og internet – hvordan opgøres fradraget? Ny metode indført...
Krav til korrekt dokumentation for at opnå momsfradrag – flere domme nægter fradrag pga. sjusk

International moms:
•
•
•
•

Ny EU-reform på vej - bl.a. et opgør med "reverse charge"-konceptet
Præcisering af begrebet "certified taxable person”, der omhandler bl.a. simplificering af regler for
konsignationslagre, VIES (validering af momsnumre) m.m.
Udvidelse af One Stop Shop-systemet på vej...
Opkrævning af lokal moms henover landegrænserne på vej...

Målgruppe
Alle der arbejder med moms nationalt såvel som internationalt: Økonomi– og regnskabschefer samt
deres medarbejdere - eller revisorer som ønsker overblik over området.
Læs nærmere om kurset her.
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Ansættelsesretten 2020
Ny ferielov, nye barselsregler, ny fleksibel fædreorlov fra 2018, nye regler om håndtering af persondata
og den ny persondatalov, nye dagpengeregler fra 2018, ny tilskudsordning til elever fra udlandet (den
ny IGU-ordning). Nye beregningsregler for 120 - dages reglen (HR-Dom), nyt regler for hvor der er tale
om handicap (HR-Dom), og andre principielle domme indgår i dette nyhedskursus.
Udvalgte punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny arbejdsmiljølov fra 1. januar 2020 - ændringer i tilsyn, bødeniveau og samarbejdet med
tilsynet
Opfølgning på sygedagpengereformen - herunder om målrettet brug af lægeattest
Ny løntilskudslov (LAB lov) og ændring af flexjobordningen fra nytår
Nyt direktiv om minimumsrettighed og oplysningskrav for arbejdstagere
Ny bekendtgørelse om forvaltning af feriepengemidler fra oktober 2019
Fondsferiemidler i elevforhold
Ændring i ferieregler – betydning for kontrakter
GDPR – betydning for kontrakter
Eksempler på formuleringer
Muligheder for aftaler med Arbejdstilsynet
Skærpelse af bødeniveauet
Indførelse af kompetencepåbud

Målgruppe
HR-ansatte, advokater, revisorer og andre, der rådgiver om eller i praksis arbejder med ansættelser og
personalemæssige afgørelser.
Læs nærmere om kurset her.
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Arbejdsgiverpligter i ansættelsesforhold
På tværs af ansættelsesretten er der en række lovpligter, som arbejdsgiver skal være særlig
opmærksom på. Der gælder arbejdsgiverpligter i sygefraværssager, i sager om afskedigelse, ved
ansættelses af nye medarbejdere, i forhold til arbejdsmiljølovgivningen, GDPR etc. Kurset har som
formål at behandle nogle af de vigtigste og lovfæstede arbejdsgiverpligter i ansættelsesforholdet. Til
kurset er udviklet en fortegnelse som viser de vigtigste arbejdsgiverpligter i ansættelsesforholdet.
Gennemgang omfatter herunder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbejdstidskontrolpligten – hvilke særlige krav og regler skal arbejdsgiver overholde, som følge
af ny EU-dom
Ansættelsesbeviser – herunder også nye EU krav på vej, som skærper arbejdsgiverpligterne
Arbejdsgivers oplysningspligt om alle væsentlig vilkår i et ansættelsesforhold
Arbejdsgiverpligter ved stillingsændringer
Arbejdsgivers anmeldelsespligt af skader på arbejdspladsen – fysiske og psykiske arbejdsskader
Arbejdsgiverpligter i forbindelse med i afskedigelsessager– betydningen af saglighed ved
opsigelse i private og offentlige ansættelsesforhold
Arbejdsgiverpligter i GDPR forhold, herunder oplysningspligten, pligten til at lave fortegnelser,
anmeldelse af sikkerhedsbrug, slettepolitik mv
Bibeskæftigelse – korrekt håndtering af arbejdsgiver – nye lovgivning på vej som følge af nyt
EU-direktiv
Arbejdsgiverpligter i sygefraværssager og barselssager
Lovpligter i forhold til arbejdsmiljølovgivningen – om sikring af et sundt og sikkerhedsmæssigt
forsvarligt arbejdsmiljø
Arbejdsgiverpligter i krænkelsessager mv.
Arbejdsgiverpligter ved etablering af kontrolforanstaltninger, overvågning af ansatte mv.
Udvalgte pligter, som følge af overgangen til den nye ferielov
Anmeldelsespligter af udenlandsk arbejdskraft

Læs nærmere om kurset her.
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Barsel og ligebehandling på arbejdsmarkedet
Kurset giver en samlet gennemgang af ligebehandlingsområdet herunder barselsreglerne.
Udvalgte punkter:
Barselsreglerne:
•
•
•
•
•
•

Fravær og barsel
Varslingsregler og barsel/adoption
Dagpengebestemmelserne - anmeldelse og dagpengerefusion mv.
Lønrettigheder i lovgivning, aftaler og overenskomster:
Ferie og barsel – forholdet til ferieloven
Tilbagevenden til arbejde efter barsel

Ligebehandling på arbejdsmarkedet:
•
•
•
•

Ved ansættelse og ligebehandling - hvad må arbejdsgiver spørge om før og under ansættelsen?
Afskedigelse og ligebehandling
Graviditet – afskedigelse og ligebehandling
Fædre – afskedigelse og ligebehandling

Målgruppe
Ledere, mellemledere og ansatte i HR funktioner, samt rådgivere inden for det ansættelsesretlige
område. Der forudsættes blot et grundlæggende kendskab til barsel- og ligebehandlingsreglerne.
Kurset henvender sig til både private- og offentlige arbejdsgivere.
Læs nærmere om kurset her.
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Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft – HR forhold og social
sikring
Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige problemstillinger og den sociale sikring ved ansættelseog beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft.
Udvalgte punkter:
Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft – HR, arbejds- og opholdstilladelse samt forskerordningen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nyt udstationeringsdirektiv 2018 – implementering fra 2020 ("nyt direktiv")
Ændringer til direktivet på vej med betydelig rækkevide for arbejdsgivere
Udstationeringer foretaget i efteråret 2019 - om konsekvenser af nyt direktiv
Hvilke forholdsregler bør arbejdsgivere tage i forhold til lange udstationeringer
Fast-track ordning for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
Arbejds- og opholdstilladelser, herunder arbejdsgiveransvar
Myndighedskontrol ved beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft – modvirkning af social
dumpning
Kontraktforhold: hvilke forhold skal man være særlig opmærksom på
Arbejdsklausuler - social dumping? - hvad betyder det for kontrakten
Mindsteløn - og andre ansættelsesvilkår - hvad skal man være opmærksom på?
Konsekvenserne ved ulovligt arbejde

Social Sikring ved udstationering herunder til Danmark
•
•
•
•
•
•

Det ny udstationeringsdirektiv 2018 som får virkning fra sommeren 2020
Ændringer af direktivet på vej med betydelige konskenser for arbejdsgivere mv.
Forretningsrejsende fra udlandet, særligt konsekvenserne ved udrejse herfra landet
Brexit og konsekvenserne for de udstationerede her i landet
Muligheden og betydningen af at "højtlønnede ansatte" under forskerordningen undtages fra
direktivet
Generelt om social sikring for ansatte fra udlandet, som arbejder i Danmark

Læs nærmere om kurset her.
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Dagpengereglerne ved sygdom og barsel
Kurset giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel.
Udvalgte punkter:
Sygedagpenge:
• Hvornår skal arbejdsgiver betale sygedage til en medarbejder?
• Hvor lang tid skal arbejdsgiveren udbetale sygedagpenge?
• Ansættelsesretlige regler om betaling under sygdom ctr. sygedagpengereglerne
• Anmelde og frister i sygedagpengesager
• Hvornår kan kommunen anvende en bred vurdering af sygdom, således at arbejdsgiver ikke
længere har ret til sygedagpenge for en sygemeldt medarbejder?
• Hvornår og hvordan skal en medarbejder melde sig syg?
• Arbejdsgivers adgang til følsomme sygefraværsoplysninger – ny opsigtsvækkende dom fra
Højesteret
• Fejl i håndtering af sygedagpengeudbetalinger ved administrativ forlængelse
Barselsdagpenge:
• Nye refusionsregler om barselsdagpenge samt regelforenklinger på vej
• Nye regler for fædreorlov
• Oversigt over fraværsreglerne
• Oversigt over medarbejders beskyttelse i medfør af graviditet og barsel
• Hvordan spiller fraværsreglerne sammen med reglerne om barselsdagpenge?
• Hvornår er arbejdsgiver forpligtet til at betale løn under barsel og hvor længe?

Målgruppe
Lønchefer, økonomi– og regnskabschefer, HR-chefer og deres medarbejdere, HR-konsulenter og andre,
der arbejder med dagpengespørgsmål.
Læs nærmere om kurset her.

11

Databeskyttelse i ansættelsesforhold
Kurset har fokus på de ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger,
herunder håndtering af personalesager, overvågning af ansatte, ansattes brug af sociale medier i og uden
for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter.
Hovedpunkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Persondatapolitikker som konsekvens af persondataforordningen
Ændringer af personalehåndbogen som konsekvens af persondataforordningen
Om samtykke fra jobkandidater, når der tages referencer
Tjek af ansøgere via de sociale medier - et brud på reglerne?
Ansættelseskontrakten - om udformning og regulering af samtykker i ansættelsesaftalen
Samtykke ved videregivelse af personoplysninger til andre
Hvilke oplysninger må lægges på en personalesag?
Krav til opbevaring og sletning af oplysninger på personalesager
Medarbejderens ret til indsigt i egne oplysninger
Om grænsen for overvågning af medarbejdere (mails, telefon, TV, internet mv.)
Virksomhedens internet/mailpolitik
Om arbejdsgivers adgang til at indsætte GPS i biler
Sociale medier i arbejdstiden – persondataretlige problemstillinger
Om brugen af oplysninger fra de sociale medier ved ansættelse og opsigelse
Brug af referencer
Straffe- og børneattester
Personlighedstest
Oplysninger rekvireret via sociale medier
Opbevaring af oplysninger om ansøger

Læs nærmere om kurset her.
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Den ny ferielov – statens ferieaftale
Den statslige ferieaftale er faldet på plads. Reglerne adskiller sig på væsentlige områder fra den ny
ferielovs almindelige regler. På kurset gennemgås i tillæg til de særlige statslige ferieregler også
overgangsreglerne inden ferieaftalen træder i kraft 1. september 2020.
Hovedpunkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De særlige regler vedrørende ferie, der er indeholdt i den statslige ferieaftale
Indførelse af samtidighedsferie
Overgangsregler mellem de gamle regler og den ferielov
Fravigelsesmuligheder ved kollektiv overenskomst i den nye ferielov
Elevforhold og ferie
Overgangsregler til den ny ferieaftale
Regler om overførsel af ferie ved barsel og sygdom
Udbetaling af den 5. ferieuge
Regler om feriehindringer
Varsling af ferie i en opsigelsesperiode
Løntræk ved ferieafholdelse uden optjent ferie
Differenceberegning i forbindelse med afholdelse af ferie, når arbejdstiden bliver ændret
Særligt om ferieafholdelse og ferieafregning i forbindelse med opsigelse og fritstilling
De særlige regler, der gælder for tjenestemænd
Ferie på forskud
Virksomhedslukning
Regler om særlige feriefridage

Læs nærmere om kurset her.
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Dødsbobeskatning
Kurset giver en grundig opdatering omkring nyeste lovgivning, afgørelser og domme mv. indenfor
dødsboskatteområdet. Kurset har herudover fokus på udvalgte og særligt problemfyldte områder, som
kræver et indgående kendskab til dødsboskatteområdet og anden tilknyttet lovgivning, herunder
aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Kurset har
bl.a. fokus på det nye regelsæt ved nedsat boafgift ved udlodning af reelle erhvervsmæssige
virksomheder.
Fokus på de muligheder der ligger i en skatteminimering ved opgørelse af skattetilsvaret for dødsboet.
Udvalgte punkter:
Udvalgte skattemæssige forhold for boet, længstlevende ægtefælle, for arvinger og legatarer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udlodning eller realisation
Brutto- og nettoopgørelsesprincippet
Erhvervsvirksomheder – aktiver og gæld
Konto for opsparet overskud – virksomhedsordningen
Skattefri virksomhedsomdannelse i dødsboer
Aktier, anparter, investeringsforeningsbeviser og beviser i investeringsselskaber
Værdiansættelse af aktiver og gæld
Skattefritagne / ikke skattefritagne ejendomme
Skattefritagne / ikke skattefritagne fordringer
Forskudt indkomstår
Beregning af udskudt skat og passivposter
Boopgørelse og boafgift

Nyheder:
•
•
•

Nyeste lovgivning - en systematisk gennemgang
Nye afgørelser, kendelser og principielle domme
Nedsat boafgift og de skattemæssige udfordringer i dødsbosager

Læs nærmere om kurset her.
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Effektiv debitorstyring
Kurset giver dig en grundig indføring i, hvordan et effektivt og topmoderne debitorbogholderi ser ud i
2020. Der er fokus på forebyggelse og forberedelse af en god inddrivelse. Vi følger kunderne ”fra vugge
til grav” set med regnskabsafdelingen og bogholderiets briller.
Efter kurset vil du have helt styr på bl.a., hvordan man i praksis gør følgende (og hvad reglerne siger om
det):
•
•
•
•
•
•
•
•

Forebygger behovet for inddrivelse
Skriver rykkerbreve til debitorer
Sender rykkere pr. e-mail
Optimerer jeres muligheder for at få omkostningsdækning
Får underskrevet dokumenter digitalt, f.eks. ved frivillige forlig/skylderklæringer
Anmelder krav i konkursboer
Skatte- og momsmæssig behandling af tab på debitorer/kunder
Overholder persondatareglerne (når man f.eks. sender e-mails med personnumre eller
gældsoplysninger)

Der er tale om et grundkursus, som giver indsigt i de vigtigste opgaver og almindeligt regelkendskab
indenfor debitorbogholderiet. Herunder er medtaget bl.a. rykkerprocedurer, kredittidsregler,
gebyrmuligheder, rentetillæg og forældelse. Endvidere gennemgås de vigtigste regler omkring
håndtering af persondata ved inddrivelse af fordringer.
Målgruppe
Debitorbogholdere, økonomi- og regnskabsansatte, controllere. Der kræves ikke nødvendigvis nogen
videre forudsætninger for at få udbytte af kurset.
Læs nærmere om kurset her.
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Elever og lærlinge – kend reglerne
Ansættelse af elever og lærlinge adskiller sig fra de almindelige ansættelsesforhold. Der er tale om et
område hvor mange forskellige regelsæt spiller ind. Og reglerne er heller ikke helt ukomplicerede.
Kurset giver et samlet overblik over reglerne for elever og lærlinge herunder nyeste regler om elever og
lærlinge. Betydningen af den nye ferielov på elevområdet er indeholdt i kurset.
Elever:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ny ferielovs konsekvenser for elever
Elever og de ny regler om samtidighed
Fondsferiemidler i elevforhold
Det forkortede ferieår for elever
Voksenlærlinge og den ny "tilskudslov" (LAB - lov fra nytår)
Etablering af elevkontrakten
Hvilken betydning har det, om arbejdsgiver er omfattet af overenskomst
Relevant lovgivning om elever (erhversuddannelse, erhvervsgrunduddannelse mv.)
Krav til arbejdspladsen
Kan elever pålægges overarbejde?
Pensionsforpligtelser for elever - også når der ikke er overenskomst
Fritvalgskonto
Lønfastsættelsen for elever
Elevers sygefravær - hvornår er det berettiget at ophæve elevaftalen
Sygedagpengerefusion for elever i lønnet praktik
De særlige problemstillinger når en elev både er omfattet af erhvervsuddannelsesloven og
funktionærloven
Hvad sker der, hvis elevens arbejde er utilfredsstillende - hvornår kan arbejdsgiver ophæve
kontrakten
Elevforholdets uopsigelighed - hvad er betydningen heraf - Forlængelse af elevaftalen
Elever og prøvetid
De særlige ferieregler der gælder for elever
Situationen når eleven går på barsel - hvilken betydning har det for elevaftalen
Hvilke risici løber arbejdsgiver, hvis elevkontrakten bliver bragt til ophør under graviditet og
barsel? Har arbejdsgiver i den situation pligt til at forlænge elevaftalen?
De særlige regler der gælder for det faglige udvalg og Tvistighedsnævnet, der afgør sager om
elevforhold
Der er indenfor de seneste år afsagt en række principielle afgørelser om elever, som har
betydning for arbejdsgivers administration af elevforholdet - betydningen heraf vil blive
gennemgået
Ny IGU - elevordning for udenlandske flygninge - mulighed for bonus - betingelser og indhold

Lærlinge:
•
•

Nyeste regler vedrørende lærlinge
Voksenlærlinge og løntilskud - lovændringer

Læs nærmere om kurset her.
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Energiafgifter – fradrag og godtgørelse
En væsentlig del af danske virksomheder har ikke tilstrækkeligt fokus på de afgiftsretlige regler.
Dette kan både betyde, at virksomhederne snyder sig selv for godtgørelse af energiafgifter eller at
virksomheden overser væsentlige risici, som kan medføre bødesanktion ved Skattestyrelsens
kontrolbesøg.
Skattestyrelses praksis er, at konstaterede fejl på området ved kontrolbesøg betragtes som "grov
uagtsomhed" fra virksomhedens side - hvilket sædvanligvis medfører 10 års genoptagelse. Der er
derfor kun alle mulige gode grunde til at have styr på reglerne.
Skattestyrelsen har generelt skærpet fokus på afgiftsreglerne og særligt på korrekt opdeling af
energiforbrug mellem rumvarme- og procesforbrug. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på
denne sondring.
Nyheder 2020
- Politisk aftale vedr. nye regler for overskudsvarmeafgift på vej.
- Regeringens lovprogram for 2020
- Nye afgørelser – bl.a. vedr. anvendelse af elpatron-ordningen
- Nye regler for opladning af el-biler (det gælder både private og erhverv)
Kurset ”Energiafgifter - fradrag og godtgørelse” giver et overblik over, hvad, hvornår og hvor meget din
virksomhed kan få godtgjort af vand-, energi-, og miljøgifter. Kurset sætter fokus på nyeste lovregler
og afgørelser, styresignaler fra Skattestyrelsen, og bindende svar indenfor energiafgiftsområdet.
Der vil herudover være fokus på de almindelige betingelser for fradrag og ofte oversete muligheder.
Kurset har særlig fokus på de udfordringer regnskabsafdelingen har med nedenstående hovedpunkter
og de risici de medfører, hvis ikke afgiftshåndteringen systematiseres. Vi kommer også ind på de
hyppigst forekommende faldgruber på området.
Målgruppe
Ansatte med regnskabsmæssig- eller teknisk baggrund, som arbejder med energi- og miljøafgifter.
Læs nærmere om kurset her.
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Excel – Controllere (2 dage)
Kursets formål er at give dig indblik i nogle af de mere avancerede faciliteter i Excel, dataimport,
automatisering og rapportering. Kurset omfatter masser af tips og tricks i forbindelse med Excel samt
nyttige ”Workarounds”, der lader dig udføre ting Excel ikke selv kan.
•

Gør din hverdag mere effektiv – introduktion med tips og tricks
- Tips til modellering, markering, formelbygning, fyldhåndtag og serie

•

Lær at importere data fra forskellige kilder
- Import af data fra databaser, regnskabssystemer og tekstfiler
- Udtræk ved hjælp af Query og import ved hjælp af Excels tekstimportfunktioner
- Automatisk opdatering af importerede data
- Strukturering og behandling af data fx sortering, subtotaler, filtrering og udsøgning af data,
der opfylder bestemte kriterier
- Lær at udnytte liste- og tabelfunktioner
- Funktioner til beregning af filtrerede data

•

Lær at skabe overblik, beregne og danne komplekse analyser med Pivot-værktøjer
- Pivot til at sammenstille og analysere data
- Avancerede Pivot-beregninger fx salg pr. afdeling, kundesegment eller produktgruppe
- Brugerdefinerede formler i Pivot-beregninger
- Gruppering af data fx dato, måned og kvartaler samt kontogrupper
- Brug af udsnitsværktøj

•

Sådan skaber du brugervenlighed og indtastningscheck med formularer
- Lær at bruge Excel opslagsfunktioner til at finde og kombinere data i fx forskellige ark
- Benyt formular-værktøjer og indbyggede funktioner til enkel betjening af modeller
- Benyt datavalidering til hjælp og kontrol af indtastning

•

Konsolidering af data fra forskellige kilder
- Konsolidering med Excel-formler fx mellem ark
- Lær om Excels indbyggede Konsoliderings-funktion med og uden kæde til datagrundlag i
forskellige filer med automatisk opdatering
- Ensartet opbygning af flere modeller og udskilning af ark i selvstændige filer

•

Lær at skabe effektive diagrammer og rapporter
- Sådan udnytter du brugerdefinerede diagrammer
- Opbygning og formatering af rapporter med automatisk opdatering af data
- Lær om forskellige udskriftsfaciliteter som udskriftområde, sidehoved/-fod og fortløbende
rækker og kolonner
- Integration med Word og PowerPoint

Målgruppe
Kurset er for dig, der kender en del til Excel, men gerne vil udbygge din viden om de mere avancerede
funktioner og faciliteter, som har behov for at integrere data fra forskellige kilder og opbygge mere
komplekse modeller til analyse og præsentation.
Læs nærmere om kurset her.
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Excel – Revisorer (2 dage)
Kurset henvender til revisorer eller medarbejdere i revisionsfirmaer
Kurset forudsætter et grundlæggende kendskab til Excel svarende til grundkursus
Udvalgte punkter:
•

Brug af referencer og navne
- Relative, absolutte og blandede referencer
- Definerede navne
- Navne ud fra markering

•

Datavalidering
- Validering af indtastning
- Valg-lister (Drop down lister)

•

Betinget formatering
- Til alerts
- Til diagrammering
- Brug af formler til betinget format

•

Sortering og filtrering
- Almindelige sortering
- Avanceret sortering
- Brug af autofilter
- Gruppering og subtotaler

•

Avanceret filter
- Klargøring til Avanceret filter
- Filtrering med avanceret filter
- Udtræk af data med avanceret filter
- Brug af databasefunktioner

•

Pivottabeller
- Klargøring af data til Pivottabeller
- Opret en pivottabel
- Opret brugerdefinerede formler i Pivottabeller
- Gruppering af data i Pivottabeller
- Opdatering af pivottabeller og bagved liggende data

Målgruppe
Kurset er for dig, der kender en del til Excel, men gerne vil udbygge din viden om de mere avancerede
funktioner og faciliteter, som har behov for at integrere data fra forskellige kilder og opbygge mere
komplekse modeller til analyse og præsentation.
Læs nærmere om kurset her.
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Feriepenge til indefrysning og miniferieåret
Kurset har fokus på overgangsreglerne i forbindelse med den nye ferielov og særlige forhold i
ferieloven, som har givet anledning spørgsmål og uklarheder. Ny bekendtgørelse om indberetning af
feriepenge er netop offentliggjort (oktober 2019) og giver svar på mange af de hidtil uafklarede
spørgsmål til indberetning i overgangsperioden, korrektion af indberetninger, herunder korrektion efter
indberetningsperiodens udløb.
Deltagelse på kurset forudsætter et godt kendskab til feriereglerne. Det er f.eks. en fordel hvis du
allerede på nuværende tidspunkt har deltaget på kursus om den ny ferielov, da dette kursus følger op
på uklarheder og særlige forhold med den ny ferielov i tillæg til de komplicerede overgangsregler.
Udvalgte hovedpunkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny bekendtgørelse - oktober 2019 - om indberetning mv. af feriepenge
Om rettelser og korrektioner i og efter indberetningsperiodens udløb
Indberetning for direktør hvis ferieloven er aftalt
Hvad påser lønmodtagernes feriemidler (fonden) i forbindelse med indberetningen?
Hvad sker der hvis arbejdsgiver indberetter for sent?
Arbejdsgiver risikerer at der ikke kan ændres i indberetningen - vigtige frister skal overholdes fristerne og deres betydning bliver gennemgået
Hvornår bliver lønmodtagerne hørt om arbejdsgivers indberetning?
Hvad sker der hvis lønmodtager er uenig i det der er indberettet af arbejdsgiver?
Korrektioner og efterfølgende indberetninger efter 31. december 2020
Hvornår bliver feriepengene første gang indekseret/forrentet?
A conto indbetaling til lønmodtagernes feriemidler hvis man vil slippe for
forrentning/indeksering - faldgruber hvis man betaler et for stort beløb a conto
Modregning i offentlige ydelser når pengene udbetales
Hvad sker der med pension beregnet på grundlag af feriegodtgørelse optjent i overgangsåret?
Hvad sker der hvis lønmodtager afgår ved døden og der allerede er indberettet
Særlige problemer for elever
Hvad sker der hvis eleven ikke holder sin ferie i overgangsperioden?
Forsinkede efterreguleringer f.eks. bonus og provision - problemer ifm. indberetningen
Regler om arbejdsgivers betaling af bidrag til fonden
Regler om indeksering/forrentning af feriemidler som arbejdsgiver har beholdt
Forskellen i indberetning for forskellige lønmodtagergrupper- funktionær og timelønnede fratrådte og ikke fratrådte medarbejdere
Lønperiode der strækker sig på begge sider af 1. september 2020

Den ny ferielov - opfølgning på særlige problemstillinger
•
•
•
•

Overførsel af den 5 ferieuge
Udbetaling af optjent ferie ud over 4 uger, der ikke er aftalt overført
Afregning af ferietillæg
Problemstilling i forhold til hvordan man som arbejdsgiver kan reservere tilstrækkelig
hovedferie, når hovedferien pga. den nye lov ligger sidst i ferieåret

Læs nærmere om kurset her.
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Feriereglerne A-Z
Kurset giver en bred gennemgang af ferielovens regler - det vil sige "den ny ferielov" i sin helhed. Du
lærer om lønmodtagerens rettigheder, ferielovens systematik, hvilke regler som kræver aftale, hvad der
gælder ved opsigelse, krav til feriens placering mv. Kurset forudsætter kun et almindeligt kendskab til
feriereglerne. Kurset er meget velegnet hvis du ønsker en gennemgang af de nye regler i ferieloven i
sammenhæng med ferielovens øvrige regler.
Indhold:
Ferielovens systematik
Formålet med ferieloven
Hvem er omfattet af ferieloven
Retten til ferieafholdelse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Optjeningsprincipper
Ferieafholdelse
Mulighed for ferie på forskud
Rammerne for feriens placering
Varsling af ferie
Når virksomheden holder lukket
Ferie under opsigelse/fritstilling
Ferie og sygdom
Andre feriehindringer
Ret til ferie uden betaling fra arbejdsgiver

Retten til betalt ferie
• Betaling under ferien
o Ferie med løn
o Feriegodtgørelse
o Sygeferiegodtgørelse
Overskydende ferie
• Aftale om overførsels af ferie
• Aftale om udbetaling af ferie
o Den 5. ferieuge
o Når der er feriehindringer
o Ved fratræden
Indberetning og indbetaling til ferieKonto
Udbetaling af ferie til lønmodtager
Målgruppe
Ledere, mellemledere og andre ansatte som beskæftiger sig med ferieloven.
Læs nærmere om kurset her.
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Fra bogholderi til regnskab – grundlæggende (2 dage)
Lær at udarbejde et årsregnskab fra A-Z. Fra bilag til selvangivelse:
På dette 2-dages kursus giver vi dig en bred gennemgang og forståelse for de bogholderi- og
regnskabsmæssige opgaver, så du er godt ”klædt på” som medarbejder i en regnskabsafdeling. Du
lærer om grundlæggende bogholderi- og regnskabsmæssige begreber og den lovgivning, som ligger
til grund for regnskabsopgaverne mv. i det daglige bogholderi. På kurset får du tillige et indblik i en
række særligt problemfyldte skatte- og momsmæssige områder, som en regnskabsmedarbejder støder
på i det daglige. Kurset er praktisk tilrettelagt som en kombination af undervisning og opgaveløsning.
•
•
•
•

Forståelse for det skattemæssige og momsmæssige fradragsbegreb - forskelle og ligheder
Udgifter som er gjort fradragsberettiget - moms og skat
Gennemgang af udvalgte køb, herunder reklame og repræsentation, forplejning, arbejdstøj,
driftsmidler, inventar, motorkøretøjer og meget, meget mere...
Fakturakrav og dokumentationskrav

Bilagsbehandling
• Opbevaring af regnskabsmateriale, herunder digital opbevaring i udlandet
• Krav til grundbilag - hvilke oplysninger skal være indeholdt?
Daglig bogføring
• God bogføringsskik, bogføringspligt, registrering og dokumentation
• Kontoplanenes opbygning og baggrunden herfor
• Det daglig bogholderi, herunder om organisering mv.
• Det dobbelte bogholderis principper
• Bogføringsteknik - debet og kredit
• Debitorer og kreditorer - afstemning, rykkergebyrer mv.
• Løbende afstemning af likvide beholdninger
• Anlægskartoteket, herunder lovgivningsmæssige krav, opbygning af et anlægskartotek,
herunder køb, salg, udrangering mv. og afskrivninger
Årsafslutning
• Køreplan for årsafslutning - hvad skal ’revisormappen’ indeholde?
• Periodiseringsposter - indtægter, omkostninger forudbetalinger mv.
• Andre afstemningsposter, herunder debitorer, kreditorer og renter
• Værdiansættelse af debitorer, herunder hensættelser til tab
• Opgørelse af gældsposter i kort og langfristet
• Regnskabsmæssige specifikationer og afstemninger til brug for SKAT
• Regnskabsafslutning - fra saldobalance til årsregnskab
• Opstilling af årsregnskab, og kort præsentation af selskabsselvangivelsen
Målgruppe
Nyansatte regnskabsmedarbejdere og andre ansatte inden for bogholderi og regnskab, der ønsker en
bred opdatering og viden inden for området. Også ansatte med baggrund som sekretær for revisorer
eller økonomichefen og som har behov for et bedre overblik over området. Der kræves ingen
forudsætninger for at deltage.
Læs nærmere om kurset her.
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GDPR i praksis – compliance og dokumentation
Mange Databehandleraftaler skal laves om som en konsekvens af at EU netop har underkendt
Datatilsynets Databehandleraftale.
På kurset gennemgås de opgaver, som bør prioriteres, dels i forhold til opfyldelse af lovens krav og dels
i forhold til de områder, som Datatilsynet har valgt at føre tilsyn med. Herunder vil der være fokus på
hvilke dokumenter, politikker, processer mv. som er vigtige at have styr på af hensyn til opfyldelse af
GDPR kravene.
Hovedpunkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oplysningspligten over for de registrerede - hvornår og hvordan
Fortegnelser - hvor mange, hvor detaljerede
Om lovhjemmel for håndtering af personoplysninger – samtykke, interesseafvejningsregel etc.
Skærpet og dobbelt hjemmelskrav ved behandling af følsomme personoplysninger
Dokumentation af interesseafvejning
Håndtering af anmodninger fra de registrerede
Håndtering af brud på persondatasikkerheden - hvad skal anmeldes, og hvordan ser den "gode"
anmeldelse ud
Håndtering af klager fra de registrerede
Kryptering af e-mails - hvornår og hvilke krypteringsformer
Gennemførelse og dokumentation af risikovurderinger
Gennemførelse af konsekvensanalyser - hvornår og hvordan
Slettepolitikker og sletning af personoplysninger
Selvstændigt ctr. fælles dataansvar - hvor går grænsen og hvordan skal det reguleres
Databehandleraftaler - skærpede krav fra Databeskyttelsesrådet
Tilsynet med databehandlere
Overvågning af ansatte og forholdet til GDPR - ny retssikkerhedspakke om overvågning på vej
Årshjul til GDPR compliance - eksempel
Intern revision
Datatilsynets særlige fokusområder for 1. halvdel af 2020
Forberedelse på tilsyn fra Datatilsynet

Målgruppe
Ansatte som arbejder med virksomhedens persondata, uanset om det er inden for HR,
kunderegistreringer, ledelse, lønområdet eller IT. Kurset er relevant for både private virksomheder og
offentlige myndigheder.

Læs nærmere om kurset her.
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HR Jura – Del 1: Funktionærreglerne mv.
Om arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter på det ansættelsesretlige område. Kurset
afholdes over to dage.
Grundlæggende HR - jura del 1 gennemgår kontraktforhold i forbindelse med ansættelser samt den
ansattes rettigheder i funktionærloven. Derudover gennemgås forskelsbehandling og krænkelser i
ansættelsesforhold.
Ansættelse af funktionærer - herunder krav til ansættelseskontrakten:
• Hvornår kræves der, at der udformes en kontrakt?
• Krav til ansættelseskontrakten, herunder væsentlig vilkår
• Forholdet mellem ansættelseskontrakten og personalehåndbogen
• Rettigheder i prøvetid
• Timelønnede og deltidsansættelsers kontraktforhold
Funktionær, funktionærlignende ansættelser og fravigelsesmuligheder:
• Hvornår er man funktionær?
• Fra ikke-funktionæransættelse til funktionæransættelse – beregning af ancienniteten
• Muligheden for ved aftale at fravige funktionærlovens regler
• Funktionærlignende ansættelse
Løbende ansættelsesforhold - funktionærlovens bestemmelser
• Når funktionæren indkaldes til aftjening af værnepligt
• Funktionærens ret til at organisere sig
• Loyalitetsforpligtelsen og tavshedspligten
• Om retten til at tage "bibeskæftigelse"
• Funktionærlovens minimumsrettigheder ved barsel og graviditet
• Udgifter i forbindelse med udførelse af arbejdet herunder forskud på udgifter
Forskelsbehandling og krænkelser i ansættelsesforhold
• Forskelsbehandling pga. alder, handicap, religion, nationalitet etc.
• Arbejdstilsynets vejledning om krænkelse på arbejdspladsen
• Seksuelle krænkelser - stramning af regler i 2019
• Definition af begreberne – særligt alder og handicap
• Forskelsbehandling ved ansættelse, under ansættelse og efter ansættelse

Målgruppe
Ledere og mellemledere og ansatte i HR funktioner, HR konsulenter mv., som ønsker et overblik over
personalejuraen. Der stilles ikke forudsætninger om kendskab til området.

Læs nærmere om kurset her.
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HR Jura – Del 2: Opsigelse og sygefravær
Om arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter på det ansættelsesretlige område.
På Grundlæggende HR jura del 2 gennemgår reglerne om sygefravær, herunder hvilke rettigheder og
pligter der gælder for arbejdsgiver og den ansatte samt reglerne ved opsigelse af medarbejdere.
Udvalgte punkter:
Sygdom og handicap
• Hvornår foreligger der et handicap?
• Hvad er situationen, hvis arbejdsgiver ikke er bekendt med, at den ansattes sygdom udgør et
handicap?
• Handicap og 120-dages-reglen
Sygefravær og sygedagepenge
• Når den ansatte forsømmer sine pligter i sygedagpengesager
• Helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren i sager om sygedagpenge og
jobafklaringsforløb
• §56 aftaler
Opsigelse – formkrav mv.
• Tidspunkt for opsigelse, formkrav og indhold
• Om suspension, bortvisning, fritstilling mv.
• Faktorer som har betydning for om en opsigelse er lovlig
• Løn i opsigelsesperioden/om modregningsadgang
• Modregning i sygedagpenge ved fritstilling
• Eventuel begrundelse - herunder når det er et krav
Opsigelsesrestriktioner
• Afskedigelse af fleksjobbere og andre ansatte i løntilskud
• Afskedigelse af vikaransatte
• Opsigelse af ”ældre” medarbejdere
• Opsigelse begrundet i sygefravær
• Opsigelse af gravide medarbejdere - hvad skal der til?
Opsigelse - særlig om ferieafvikling
• Ferieafvikling/varsling af ferie, herunder feriefridage
• Afspadsering af eventuelt overarbejde
Målgruppe
Ledere og mellemledere og ansatte i HR funktioner eller lønbogholderiet, som ønsker et overblik over
personalejuraen. Der stilles ikke forudsætninger om kendskab til området.

Læs nærmere om kurset her.
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International Moms 2020 (Ny EU-momsreform på vej)
Kurset giver en bred gennemgang af den internationale moms, med vægt på de områder, man bør
være særlig opmærksom på ved handel med varer og ydelser over landegrænser. Kurset indeholder
bl.a. regler for afhentningskøb, regler om månedsvis indberetning, faktureringsregler, validering af
momsnummer, øgede dokumentationskrav for varetransport i EU, og ikke mindst de særlige
dokumentationskrav overordnet set, der gælder for handel med udlandet. Desuden kigger vi på
kædehandler og mange praktiske eksempler gennemgås. Kurset har været afholdt i 15 år - altid med
seneste opdateringer inden for den internationale moms.. Meget brugbart kursusmateriale.
Fokus på korrekt dokumentation. Bl.a. når en dansk sælger ønsker momsfritagelse for et salg, hvor
varerne bliver afhentet af en anden EU-virksomhed.
Udvalgte punkter:
Nye regler fra 1. juli 2019:
• Nye momsregler for trekanthandel indenfor EU.
Nye regler fra 1. januar 2020:
• Forenkling og harmonisering af reglerne om konsignationsaftaler (”lager i udlandet”)
• Ændring i momsfritagelsesbestemmelser ved levering af varer inden for Fællesskabet
• Forenkling af kædetransaktioner for at øge retssikkerheden
• Harmonisering og forenkling af reglerne for at bevise varetransport inden for Fællesskabet med
henblik på anvendelse af momsfritagelsen
Ny EU-momsreform på vej
• Bl.a. et opgør med "reverse charge"-konceptet
• Præcisering af begrebet "certified taxable person”, der omhandler bl.a. simplificering af regler
for konsignationslagre, VIES (validering af momsnumre) m.m.
• Udvidelse af One Stop Shop-systemet på vej...
• Opkrævning af lokal moms herover landegrænserne på vej...

Målgruppe
Ledere og medarbejdere i økonomi- og regnskabsfunktioner, som er beskæftiget med
internationale momsforhold samt revisorer og advokater eller andre, som rådgiver på området.
Læs nærmere om kurset her.
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Læs og forstå et regnskab
På dette kursus får du et solidt indblik i, hvordan man med regnskabsanalytiske værktøjer kan vise,
hvorledes en virksomheds økonomi har udviklet sig igennem en årrække. Regnskabsanalyser er ofte
baseret på beregning af en række nøgle- og indekstal. På dette kursus lærer du dels at beregne
relevante nøgletal inden for områderne rentabilitet, indtjeningsevne, likviditet og soliditet og dels at
kunne kommentere de økonomiske sammenhænge til brug for f.eks. en kreditvurdering. På kurset
veksles der mellem korte oplæg, dialog og praktiske opgaver.

Virksomhedsformer
• Du lærer at analysere på regnskaber fra aktie- og anpartsselskaber, interessentskaber og
enkeltmandsvirksomheder
Introduktion til regnskabsanalysen
• Vigtige begreber og opstillingsformer
• Resultatopgørelsen og balancen
Virksomhedens omkostninger
• En gennemgang af det eksterne årsregnskabs udgiftsposter
• Kapacitets-, variable-, finansielle og ekstraordinære omkostninger
Dit udbytte af dette kursus
• En konkret viden om nøgletalsberegninger, der vil sætte dig i stand til at kommentere og
beskrive udviklingen i en virksomheds rentabilitet og indtjeningsevne.
• Værktøjer, der vil sætte dig i stand til at identificere årsagen til ændringer i en virksomheds
likviditetsreserve.
• Overblik over og større forståelse for en virksomheds økonomiske situation
• Viden om formidling og præsentation af komplicerede økonomiske problemstillinger.
• Du lærer at ”læse mellem linjerne” i et årsregnskab.
Regnskabsanalyse
• Rentabilitetsanalyse
• Analyse af indtjeningsevnen
• Likviditet og soliditet
• Kapitaltilpasning
• Likviditetsbeskrivelser
• Brug af nøgletal og indekstal

Målgruppe
Økonomi- og regnskabsmedarbejdere på alle niveauer, kreditrådgivere og investorer og andre, som
ønsker et indblik i hvordan man læser og analyserer et regnskab.

Læs nærmere om kurset her.
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Løntilskud på arbejdsmarkedet
Kurset har særlig fokus på den ny LAB lov ("Løntilskudslov") som samler alle reglerne for ansatte i
løntilskud, fleksjobbere, virksomhedspraktik mv. i én lov og i den forbindelse gør reglerne tidssvarende
og på en række områder enklere for virksomheder.
Kurset gennemgår reglerne for ansættelse af medarbejdere i løntilskud, ansættelser på vikarordninger,
fleksjobordninger, virksomhedspraktik, seniorjobordninger, nytteindsats i virksomheder,
voksenlærlingeordninger, jobrotationsordninger, ansættelse på deltid, tidsbegrænset ansættelser,
elevordninger, mentorordninger etc.
Udvalgte punkter:
Den ny lov om aktiv beskæftigelsesindsats (”løntilskudsloven”/LAB-loven)
• Samarbejdet med kommuner og jobcentre om jobansættelser, herunder vejledning og bistand
til virksomheder
• Forenkling og automatisering for arbejdsgivere i procedurer ved ansøgning om løntilskud og
ansættelser i virksomhedspraktik mv.
• Ensretning af ”merbeskæftigelseskravet ved oprettelse af løntilskud
• Høring af tillidsrepræsentanter mv.
• Harmonisering af varighedsbegrænsning for løntilskudsjob
• Fravigelsesmuligheder for seniorfleksjobbere
• Større krav til arbejdsgivere for personer i virksomhedspraktik
• Forenkling af voksenlærlingeordningen
• Udvidelse af jobrotationsordningen
• Justering af fleksjobordning, mentorordningen mv.
Ansættelsesretlige forhold ved fleksjobbere, ansatte i lønskud etc.
• Når du ansætter og opsiger en fleksjobber og ansatte i løntilskud mv.
• Forskelsbehandling af fleksjobbere, ansatte i løntilskud, virksomhedspraktikanter etc.
• Opsigelse af fleksjobbere ved opnåelse af pensionsalder
• Lov om tidsbegrænset ansatte – og ansatte i løntilskud
• Indberetning og indefrysning af feriepenge for fleksjobbere
• Hvilke krav stilles der til kontrakten i løntilskudsansættelse?
• Om fagforeningens, tillidsmandens og kommunens rolle inden ansættelsen
Læs nærmere om kurset her.
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Momsfokus 1 – Investeringsgoder, motorkøretøjer, sammensatte
leverancer, handel med ydelser på tværs af landegrænser.
Der er tale om specialkurser for alle, der arbejder med moms. Momsfokus-kurser er et forløb af kurser,
der samlet set giver en meget grundig indføring i moms. På hvert kursus tager vi fire emner op, som vi
går i dybden med. Lige nu finder du ud over dette, to yderligere Momsfokus-kurser i vores
kursusprogram.
Investeringsgoder
Der er særlige momsregler for såkaldte investeringsgoder. Men hvad er investeringsgoder i
momsmæssig forstand? Hvad er momsreguleringsforpligtelser? Hvordan gøres de op? At tage fejl kan
blive en meget dyr fornøjelse. Praktiske eksempler og cases gennemgås.
Sammensatte leverancer
En sammensat leverance er en leverance, der indeholder både en vare og en ydelse, men som
momsmæssigt udgør en enkelt udelelig leverance. For at kunne tage stilling til om en blandet leverance
skal anses for en vare eller en ydelse, så skal de fremherskende omstændigheder ved leverancen
identificeres.
Motorkøretøjer
SKAT har større og større fokus på - og øget kontrol med - virksomhedernes håndtering af de
komplicerede moms- og skattemæssige regler, der knytter sig til brugen af firmabiler, herunder specielt
vare- og lastbiler på gule plader. Vi fokuserer på regelsættene på området, herunder muligheder,
faldgruber og økonomiske risici, erhvervsmæssig kørsel, blandet kørsel, privat kørsel – og ikke mindst
udfordringer i forbindelse med leasing, herunder splitleasing
Handel med ydelser på tværs af landegrænser
Der er tale om et kompliceret område, der adskiller sig fra handel med varer. Hvad er ydelser? Hvor er
momsbeskatningsstedet? Hvem har registrerings- og betalingspligten? Der findes en hovedregel – og
så er der undtagelserne til hovedreglen: ’Use and enjoyment’-ydelser og særregler for visse ydelser.
Praktiske eksempler gennemgås.
Målgruppe
Alle der arbejder med moms nationalt såvel som internationalt: Økonomi– og regnskabschefer samt
deres medarbejdere - eller revisorer, som ønsker overblik over området.
Læs nærmere om kurset her.
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Momsfokus 2 – Kantinemoms, hotel og restauration, sponsorater,
handel med varer på tværs af landegrænser.
Der er tale om specialkurser for alle, der arbejder med moms. Momsfokus-kurser er et forløb af kurser,
der samlet set giver en meget grundig indføring i moms. På hvert kursus tager vi fire emner op, som vi
går i dybden med. Lige nu finder du ud over dette, to yderligere Momsfokus-kurser i vores
kursusprogram.
Kantinemoms
Kantinemomsreglerne anvendes, når virksomheder sælger mad til medarbejderne til en lavere pris end
kostprisen. Ordningen indebærer, at virksomheden skal beregne salgsmoms af den pris, det koster at
fremstille maden og ikke af, hvad medarbejderne faktisk betaler. Beregningen af kantinemoms kan
være en særdeles udfordrende opgave. Praktiske eksempler og cases gennemgås.
Hotel og restauration
Der er forskellige fradragsregler på dette område. Så tungen skal holdes lige i munden. Vi kigger på
mødeservering i egne lokaler, hotel, restaurationsydelser, julefrokoster, teambuilding, kursusdeltagelse,
firmafester og andre personalearrangementer, samt ikke mindst korrekt dokumentation.
Sponsorater
For at få momsfradrag for et sponsorat, skal det have en reklameværdi. Der må ikke være tale om at
f.eks. virksomhedens ejer (sponsoren) får tilfredsstillet sine personlige interesser i personen eller
sporten. Der er skrappe krav, der skal opfyldes - ikke mindst til dokumentationen. En stribe domme
viser at ‘vinden blæser i skiftende retninger’.
Handel med varer på tværs af landegrænser
Der er tale om et kompliceret område, der adskiller sig fra handel med ydelser Hvad er varer? Hvor er
momsbeskatningsstedet? Hvem har registrerings- og betalingspligten? Vi ser på krav til korrekt og
fyldestgørende dokumentation, brugen af VIES, brugen af mellemhandlere, kædehandler og
trekantshandler. Praktiske eksempler gennemgås.
Målgruppe
Alle der arbejder med moms nationalt såvel som internationalt: Økonomi– og regnskabschefer samt
deres medarbejdere - eller revisorer som ønsker overblik over området.

Læs nærmere om kurset her.

30

Momsfokus 3 – fast ejendom, koncernintern handel, delvis
momsfradrag, regulering af momsgrundlaget.
Der er tale om specialkurser for alle, der arbejder med moms. Momsfokus-kurser er et forløb af kurser,
der samlet set giver en meget grundig indføring i moms. På hvert kursus tager vi fire emner op, som vi
går i dybden med. Lige nu finder du ud over dette, to yderligere Momsfokus-kurser i vores
kursusprogram.
Fast ejendom
Når det skal vurderes, om der skal afregnes moms ved salg af fast ejendom, skal der tages stilling til en
række forhold. For at der opstår momspligt, skal sælger være en momspligtig person, der handler i
denne egenskab. Der skal endvidere være tale om salg af en byggegrund eller en ny bygning.
Praktiske eksempler og cases gennemgås.
Koncerninterne handler
Udgangspunktet er, at koncerninterne transaktioner ikke adskiller sig fra almindelige momspligtige
transaktioner. Men det er ved fakturering af ydelser mellem koncernselskaber vigtigt at vurdere, hvilken
type ydelse der er tale om, hvor ydelsen udnyttes, samt til hvilket land ydelsen faktureres, idet det har
betydning for den momsmæssige behandling.
Delvist momsfradrag
Vi kigger på indkøb og forbrug, der vedrører både momspligtige og momsfritagne aktiviteter. Hvis
fradraget ikke kan måles på baggrund af omsætningstal, ja så må der skønnes og gættes…
Ved mange indkøb bliver der tale om ‘blandet anvendelse’, som f.eks. telefon, PC, bredbånd,
fællesomkostninger, revisor, husleje og meget mere. Hvordan gøres fradraget op?....
Regulering af momsgrundlaget
Nogle gange skal momsgrundlaget reguleres. Det kan bl.a. skyldes rabatter, prisafslag, annullering,
tilbagekøb, returneringer, barter (byttehandel), tilskud og tab på debitorer. Det er en betingelse for at
foretage regulering af momsgrundlaget i forbindelse med tab på debitorer, at tabet er konstateret.
Hvordan ’konstaterer’ man tabet?...
Målgruppe
Alle der arbejder med moms nationalt såvel som internationalt: Økonomi– og regnskabschefer samt
deres medarbejdere - eller revisorer som ønsker overblik over området.

Læs nærmere om kurset her.
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Momsreglerne fra A-Z
Der er tale om et grundlæggende kursus, der behandler momspligtens omfang, de
registreringsmæssige forhold, salgsmoms, fakturakrav og regnskabsbestemmelser, regler for hel-, delvis
eller ingen momsfradragsret samt håndtering af investeringsgoder. Kurset giver desuden en
introduktion til lønsumsafgift, godtgørelse af energiafgifter og moms ved handel med udlandet. Kurset
blev først gang afholdt i 1999 - kursets indhold er naturligvis tilpasset "tiden", og er altid opdateret
med nyeste regler og praksis.

Momspligtens omfang, fritagelser og registreringsforhold
• Momssystemet/terminologi
• Momspligtige personer, herunder registrering
• Momspligtige transaktioner
• Fritagelser
• Del- og fællesregistrering
Salgsmoms
• Opgørelse og afgrænsning af momsgrundlaget
• Hvornår og af hvilket beløb skal der beregnes moms?
• Håndtering af rabatter, bonus, returvarer, tab på debitorer, mv.
• Håndtering af udlæg og viderefakturering
• Madordninger, herunder kantinemoms og beregning heraf
Købsmoms mv.
• Betingelser for fuld, begrænset og ingen fradragsret
• Hotelophold og restaurationsydelser - særlige opmærksomheder
• Madordninger; kantine, catering mv. Hvordan opgøres momstilsvaret?
• Bespisning i forbindelse med overarbejde mv.
• Sponsorater – reklame eller maskeret udlodning? Et aktuelt fokusområde
• Større indkøb, herunder investeringsgoder og opgørelse af reguleringsforpligtelse for moms
• Delvis fradragsret ved blandede aktiviteter – hvordan opgøres fradraget?
• Telefoner, PC og internet – hvordan opgøres fradraget? Nu to metoder...
• Køb og drift af motorkøretøjer
• Fradragsret for personaleomkostninger
• Receptioner og "Åbent Hus" - reklame, repræsentation... eller maskeret løn?
• Hotel og restaurationsydelser
• Udlæg eller viderefakturering? Den korrekt momsmæssige behandling...
• ’Indenlandsk omvendt betalingspligt’ - de særlige regler og opmærksomheder i relation til disse.
Målgruppe
Dette kursus retter sig mod alle, der har behov for et overblik over momsreglerne, hvad enten moms er
nyt for dig eller du bare vil have en "brush-up" på moms.

Læs nærmere om kurset her.
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Nye ansættelseskontrakter
Mange ansættelseskontrakter opfylder ikke lovgivningen. Nyt direktiv om gennemsigtighed og
minimumsrettigheder i ansættelsesforhold, lov om jobklausuler, den ny ferielov og GDPR reglerne, er
blot eksempler på lovgivning som har betydning for udformning af ansættelseskontrakterne. Kurset har
særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for
dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning.
Kurset har også fokus på at præsentere kontrakter som ud fra sit indhold kan begrænse konflikter, som
kan opstå i et ansættelsesforløb. Men også forhold som ud fra en arbejdsgivervinkel er gode at
medtage.
På kurset gives eksempler på de oftest forekommende fejltyper som forekommer i de forskellige
kontrakter. Kurset vil både fokusere på kontrakterne ud fra en arbejdsgiver og arbejdstagersynsvinkel.
Indholdet omfatter bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nyt direktiv om minimumsrettigheder og gennemsigtighed i ansættelsesforhold - betydning for
kontrakter
Kontraktsændringer som konsekvens af persondataforordning, den ny ferielov, lov om
ansættelsesklausuler mv.
Vigtige afgørelser som ændrer på nuværende kontrakter
Hvornår kræves der at der udformes en ansættelseskontrakt
Punkter som skal medtages i kontrakten, herunder alle væsentlige vilkår
Punkter som er gode/anbefalelsesværdige at medtage i kontrakten
Personalegoder, personalepolitikker og ansættelseskontrakten
Forholdet mellem ansættelseskontrakten og virksomhedens personalehåndbog
Ændringer i ansættelsesforholdet og ændringer i ansættelseskontrakten
Kontraktsudformning for tidsbegrænset ansættelser, deltidsansættelser,
timelønsansættelser, tilkaldevikarer etc.

Der gives eksempler på kontrakter, som opfylder de nye lovkrav.
Læs nærmere om kurset her.
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Personalegoder og skattefri godtgørelser
Kurset gennemgår de skatte- og momsmæssige udfordringer, der er forbundet med
personalegodeområdet. Kurset gennemgår regler og betingelser for at rejse- og
befordringsgodtgørelse, kan udbetales skattefrit.
Indholdet i hovedtræk
• Den skattemæssige afgrænsning af personalegoder (styrer indberetningspligten)
Hvilke personalegoder beskattes med markedsværdien og hvilke efter standardsatser?
• Hvilke personalegoder er skattefrie?
• Hvilke personalegoder er A-indkomst og hvilke er B-indkomst?
• Bagatelgrænserne for påskønnelser og arbejdsrelaterede goder- krav til opsamling af data pr.
medarbejder.
• Den momsmæssige behandling af visse personalegoder - fuld, delvis eller ingen fradragsret.
Gennemgås i sammenhæng med den skattemæssige behandling af udvalgte typer af
personalegoder
• Fleksible lønpakker og bruttotrækordninger/lønomlægning - om styring af mange ansatte hvilke goder er omfattet? Hvornår kan det betale sig?
• Indberetning af personalegoder til rubrik 55 - hvem og hvad er omfattet? Hvilke regler gælder?
• Personaleforeninger og kunstforeninger - hvordan behandles udlodning af kunst
• Værdiansættelsen af goder, arbejdsgivers forpligtelser, herunder indeholdelsespligt og
indberetningspligt.
• Hvilke personalegoder skal indberettes og hvem har ansvaret?
• Personalegode contra personalepleje - hvor går grænsen?
• Beskatning af firmabil eller skattefri anvendelse? Herunder kørsel i specialindrettede køretøjer.
Der er tale om komplicerede regler, og misforståelser kan koste særdeles dyrt. .
• Sponsorater – maskeret løn?
• Receptioner / åbent hus-arrangementer – maskeret løn?
• Gaver til medarbejderne, - lejlighedsgaver, påskønnelser, jubilæer mv.
• Madordninger til personalet - skattefrihed/skattepligt?
• Personalearrangementer, - fester, skovture, teambuilding

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelser:
• Almindelige betingelser som skal være opfyldt
• Rejsebegrebet – hvornår er en medarbejder på rejse
• Udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Muligheder og faldgruber - hvor skal
man være opmærksom, herunder iagttagelse af 60-dages reglen. At tage fejl her, kan blive en
dyr fornøjelse
• Skattestyrelsen har fuld fokus på korrekt dokumentation – den mindste formelle fejl kan udløse
beskatning.
• Godtgørelse ifbm. kørsel til kurser/uddannelse – særlige regler. Ofte overset…
• Nyeste domme og afgørelser på området gennemgås

Læs nærmere om kurset her.
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Personalehåndbogen
Kursets formål er at sætte deltageren i stand til at udarbejde eller revidere virksomhedens
personalehåndbog. Kurset med tilhørende personalehåndbog sætter fokus på personalepolitiske
områder, som er nyttige at medtage i håndbogen. På kurset afdækkes forskellige personalepolitiske
problemstillinger ud fra såvel en juridisk som en HR—synsvinkel. På kurset udleveres paradigma til en
personalehåndbog i et redigerbar format.
Udbytte og indhold:
• Modtager en ”skabelon” til en personalehåndbog
• Lærer om personalehåndbogen, som et ledelsesværktøj
• Opnår kendskab til forhold, som bør medtages i en personalehåndbog
• Får taget stilling til valg af format og sprogstil
• Lærer om samspillet mellem personalehåndbog, ansættelseskontrakten og ansættelsesretten i
øvrigt
• Viden om succeskriterier for implementering af håndbogen
Personalehåndbogen som ledelsesværktøj:
• Om håndbogen som ledelsesværktøj
• Tidsaktuelle personalepolitiske forhold
• Om valg af format og sprogstil, herunder om valg mellem datamedier og hvordan dette bygges
hensigtsmæssigt op i kommunikationsøjemed
• Hvordan ændringer kommunikeres med de ansatte
• Hvordan den ansatte har mulighed for at bruge håndbogen til kommunikation ”nedefra og op”.
Udvalgte tidsaktuelle politikker:
• Datasikkerhed
• GDPR - håndtering
• Ferierettigheder, herunder feriefridage
• Barsel- og graviditet
• Arbejdsmiljø - herunder håndtering af psykisk arbejdsmiljø
• Personlig optræden og adfærd
• Seniorpolitik
• Sociale medier i og uden for arbejdstiden
• Virksomheden sociale ansvar (CSR - politikker)
Målgruppe
Ledere og ansatte med personaleansvar.
Læs nærmere om kurset her.
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Personalejura for offentlige arbejdsgivere
Kurset giver indsigt i de særlige retsregler der gælder på det personalejuridiske område, herunder
personaleoplysninger i ansættelsesforhold, håndtering af personalesager, forvaltningsretlige regler af
betydning for ansættelsesforholdet, vanskelige personalesager, opsigelse og fratrædelse,
forskelsbehandling og krænkelser på arbejdspladsen (ny vejledning fra arbejdstilsynet 2019).
Personaleoplysninger i ansættelsesforhold
• Hvad må du lægge i en personalesag?
• Offentlig myndigheds mulighed for at offentliggøre og udlevere personaleoplysninger af egen
drift – behandlingsgrundlag
• Hvad er den fornuftige og hensigtsmæssige kommunikation – også ud fra en personalepolitiks
synsvinkel?
• I hvilket omfang kan der meddeles meroffentlighed i personaleoplysninger
Forvaltnings- og offentlighedsloven
• Sagsbehandlingsreglerne i offentligheds– og forvaltningsloven og konsekvenser heraf i
personalesager
• Anmodning om aktindsigt i personalesager
• Aktindsigt i resultatlønskontrakter
• Notatpligt i personalesager
• Klagemuligheder ved afslag om aktindsigt
Opsigelse og fratrædelse - herunder uansøgt afsked
• Om bevarelse af anciennitet i forbindelse med stillingsskift
• Hvad skal man være særlig opmærksom på, og hvad skal medtages i et afskedigelsesbrev?
• Lovlige kriterier for opsigelse af medarbejder
• Hvem skal orienteres om uansøgt afsked?
• Opsigelse på grund af uegnethed, samarbejdsproblemer, omstrukturering eller lønbesparelser
• Tavshedsbelagte oplysninger som ikke må komme videre
• Reglerne for opsigelser af tjenestemænd
Læs nærmere om kurset her.
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Psykisk arbejdsmiljø – regler, tilsyn mv.
Ny arbejdsmiljølov træder i kraft fra nytår 2020. Ny vejledning om krænkelser har sat det psykiske
arbejdsmiljø på dagsordenen. Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø og ny lovgivning om seksuel
chikane vedtaget. Hør om arbejdstilsynets tilsyns- og vejledningsopgaver om det psykiske arbejdsmiljø
og hør om kravene til arbejdsgiver.
Udvalgte punkter:
•
•
•
•
•

Ny arbejdsmijølov fra nytår 2020 - nye tilsynsmetoder og mulighed for aftaler med AT
Kendskab til love, regler og vejledninger mv., som regulerer det psykiske arbejdsmiljø
Krænkelser, chikane og mobning på arbejdspladsen – regler og arbejdsgiverkrav
Seksuel chikane - ny lovgivning fra 1. januar 2019 vedtaget
Arbejdstilsynets tilsyn- og vejledningsopgaver om det psykiske arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets tilsynsmetoder og vejledningsopgaver mv.
• Hvordan foregår et tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø (herunder AT´s tilsynsmetode)
• Ny At-vejledning om krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane
• Psykisk arbejdsmiljø som et ”vildt” problem (wicked problem) – hvordan skabes de gode
forandringer?
Lovregulering mv.
• Ny arbejdsmiljølov fra nytår 2020 - hvad betyder den for arbejdsgivere
• Arbejdsmiljøloven, en forebyggelses- og rammelov
• De juridiske konsekvenser af Arbejdstilsynets nye ”krænkelsesvejledning” – tort og erstatning for
psykiske krænkelser
• Psykisk arbejdsmiljø - ny bekendstgørelse - og kravene til arbejdsgiver
• Ny lovgivning om seksuel chikane fra 1. januar 2019
• Erstatningsretten, arbejdsskadesikringsretten
Krænkelser, chikane og mobning på arbejdspladsen
• Når handlinger anses for krænkende
• Arbejdstilsynet håndtering af krænkelser, chikane mv.
• Arbejdsgivers ansvar
• Eksempler på retningslinjer som er praktisk anvendelige
• Indførsel af procedurer som understøtter et bedre psykisk arbejdsmiljø

Læs nærmere om kurset her.
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Skatteregnskabet selskaber
Fokus på skattekonverteringen: Fra årsregnskab til skatteregnskab
Kurset er tilrettelagt med det formål, at give et almindeligt kendskab til udformning og færdiggørelse af det
skattemæssige årsregnskab for et selskab.
Indhold:
Metode/skabelon til opgørelse af den skattepligtige indkomst
•

Herunder gennemgang af tjeklister og principskitser over de områder, som indgår ved udarbejdelse
af skatteregnskabet
Reguleringer fra den regnskabsmæssige indkomst til den skattepligtige indkomst herunder:

•

Driftsmidler og inventar, leasing, ejendomme, bygninger, debitorer, varelagre, aconto avancer og
immaterielle aktiver

•

ikke-skattefradragsberettigede poster.
Regnskabsmæssige specifikationer og afstemninger til brug for SKAT

•

Vi gennemgår kravene til de regnskabsmæssige specifikationer og afstemninger mv. som skal
indsendes til SKAT. Herunder gennemgår vi kravene som, på anfordring, kan stilles fra SKAT bl.a.
vedrørende løn, dokumentation for nedskrivning på debitorer, kreditorer, periodiseringer af
garantiforpligtelser, periodiseret omsætning og lagre

•

Gennemgang af krav til de regnskabsmæssige specifikationer og afstemninger mv. som skal
foreligge sammen med selvangivelse for henholdsvis store og andre selskaber.

•

Skatteafstemning

•

Udskudt skat
Skabeloner og dokumenter mv. som udleveres på kurset:

•

Facitliste med alle skattemæssige begreber samt andre nyttige informationer

•

Skabelon/eksempel på skatteregnskab inkl. specifikationer til regnskabsmæssige oplysninger

•

Selskabsselvangivelsen og andre blanketter skal indberettes til SKAT

•

Tjeklister til brug for skatteoplysninger herunder tidsfrister mv.

Læs nærmere om kurset her.
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Sygefravær – jura og dagpenge (inkl. Coronakonsekvenser)
Kurset har som formål, at give indblik i arbejdsgiver og den ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med
sygdom. Dagpengekonsekvenser mv. af Coronavirus behandles som en del af gennemgangen.
Målgruppe:
Lønchefer, økonomi– og regnskabschefer, HR-chefer og deres medarbejdere, HR-konsulenter og andre,
der arbejder med dagpengespørgsmål.
Kort om kurset:
Kurset giver en gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og de ansættelsesretlige
sygefraværsregler. Også spørgsmål afledt af Coronasituationen behandles både i forhold til sygedagpenge
og i forhold til de ansættelsesretlige sygefraværsregler.
Indhold
Sygedagpenge - hovedpunkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corona - betydning i relation for dagpengerefusionen
Hvornår skal arbejdsgiver betale sygedage til en medarbejder?
Hvor lang tid skal arbejdsgiveren udbetale sygedagpenge?
Gennemgang af muligheden for at få sygedagpenge refunderet i arbejdsgiverperioden (genvej uden
om § 56)
Hvordan hænger de ansættelsesretlige regler om betaling under sygdom sammen med
sygedagpengereglerne?
Hvordan anmeldes en sygedagpengesag og hvad er fristerne?
Hvornår kan kommunen anvende en bred vurdering af sygdom, således at arbejdsgiver ikke
længere har ret til sygedagpenge for en sygemeldt medarbejder?
Hvad er de ansættelsesretlige konsekvenser af, at en medarbejder nægter at modtage lægelig
behandling?
Hvilke typer af behandling kan medarbejderen afvise at modtage?
Hvad der konsekvenserne for arbejdsgiver, hvis en medarbejder overgår til jobafklaringsforløb
Reglerne om forlængelse af en sygedagpengeperiode gennemgås
Hvordan kan arbejdsgiver bruge fast track–løsningen til hurtigere at få opfølgning på
sygdomsforløb?
Hvordan virker de nye beskæftigelseskrav og beregningsregler for sygedagpenge?
Hvordan beregnes refusion til arbejdsgiver?
Refusionen når en medarbejder har flere arbejdsgivere
Nye regler pr. 1. januar 2020 om tillæg på 0,3% ved refusion til dagpenge
Hvordan kan arbejdsgiver forsikre sig mod arbejdsgiverperioden?
Hvordan indgås §56 aftaler – herunder en gennemgang af de mindre kendte variationer af § 56aftalerne
Hvornår og hvordan skal en medarbejder melde sig syg?
Gennemgang af arbejdsgivers pligt til at gennemføre sygefraværssamtaler
Ny dom om medarbejder, der ikke deltog i mulighedserklæringssamtale
Fastholdelsesplaner – hvornår skal de laves og hvordan?
Brug af tro og love erklæringer, mulighedserklæring og friattester
Hvad sker der, hvis en medarbejder ikke medvirker til sygedagpengesagen?
Hvad er konsekvensen for arbejdsgiver, hvis en sygemeldt medarbejder afholder ferie under sin
sygdom
Hvornår kan arbejdsgiver modregne i medarbejderens løn ved manglende refusion af
sygedagpenge? Ny dom fra Højesteret
Ændringer fra 1. januar i 2020 i kravene om lægeattest inden den første sygefraværsamtale i
dagpengesager
Arbejdsgivers aktindsigt i sygedagpengesager er begrænset – vi gennemgår mulighederne
Ferieafholdelse for sygemeldte på dagpenge - ny vigtig principafgørelse

Læs nærmere om kurset her.
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Timelønnede, tidsbegrænsede- og deltidsansættelser
Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige problemstillinger som knytter sig til ansatte på timeløn,
(vikarer, studentermedhjælpere mv.) tidsbegrænsede ansættelser og
deltidsansættelser. Gennemgangen vil både tage hensyn til problemområder inden og uden for
overenskomstområdet, det statslige, kommunale– og private område. Betydningen af den ny ferielov vil
blive gennemgået.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvilken lovgivning gælder for timelønnede – et overblik
Fokus på ansættelseskontrakten: overenskomst / ikke overenskomst
Opsigelsesvarsel fra medarbejder og virksomhed
Om retten til betaling under sygdom – i og uden for overenskomst
8-timers reglen
Sygedagpenge og timelønnede
Nyt beskæftigelseskrav for timelønnede i forhold til retten til sygedagpenge
Om sygedagpengeretten og arbejdsgiverperiode
Om retten til fravær af familiemæssige årsager
Regulering af arbejdstid: 11 timers reglen, 48-timers reglen, retten til pauser, lokalaftaler mv.
Vikaransættelser, herunder tilkaldevikarer
Om retten til feriefridage
Om retten til sygeferiegodtgørelse for timelønnede
Hvornår er der tale om ”beordret” overarbejde?
Barselsrettigheder for timelønnede
Arbejdslederes særlige rettigheder
Funktionærlignende ansættelser
25 års-reglen indenfor LO-Da området
Afskedigelsesbeskyttelse af timelønnede – Afskedigelsesnævnet
TR (Tillidsrepræsentanter) – beskyttelsesregler
Pensionsforhold for timelønnede
Samarbejdsaftaler
Forbyggende kontrolforanstaltninger- - kontrolaftaler på det danske arbejdsmarked
Nye indberetningsfrister mv. i forbindelse med den ny ferielov

Tidsbegrænsede ansættelser
• Hvilke betingelser skal være opfyldt for tidsbegrænset ansættelser
• Rettighederne ved forlængelse af tidsbegrænset ansættelser og om betingelser herfor
• Den ny ferielov og den særlige betydning for tidsbegrænsede ansættelser
• Ny dom fra højesteret dømmer virksomhed til betaling af godtgørelser for genansættelser
Deltidsansættelser
• Om forbud mod forskelsbehandling
• Om afskedigelsesbeskyttelse
• Den ny ferielov og den særlige betydning for deltidsansættelser
Målgruppe
Ledere, mellemledere og ansatte inden for HR området. Kurset henvender sig til både private og
offentlige arbejdsgivere.
Læs nærmere om kurset her.
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Årsafslutning – gør klar til revisor
Kurset giver dig en viden om de opgaver som skal løses i forbindelse med årsafslutningen. Herunder
hvilke specifikationer, afstemninger, periodiseringsposter mv. som skal bruges for at kunne udarbejde
års– og skatteregnskabet. På kurset udleveres en køreplan for årsafslutning som også indeholder en
”revisormappe” som kan tilpasses til egne forhold. Kurset giver forslag til hvordan årsafslutningen kan
fremskyndes ("Fast closing")
Indhold:
Årsafslutning – almindelige forhold:
-

Opbygning af revisormappen – hvilke områder er nyttige at have med
Køreplan for årsafslutning – fra opstart til færdiggørelse
Er der forhold som jeg skal være opmærksom på før og efter årsafslutning
Samarbejdet med revisor – herunder samarbejde i løbet af året
Samarbejde med andre personer i forbindelse med årsafslutning
Fast closing - redskaber til at fremskynde årsafslutningen

Årsafslutning – de regnskabsmæssige forhold:
Periodiseringsposter - indtægter, omkostninger forudbetalinger mv.
Afstemning af lønposter og opgørelse af feriepengeforpligtelse
Andre afstemningsposter, herunder debitorer, kreditorer og renter
Værdiansættelse af debitorer, herunder hensættelser til tab
Opgørelse af gældsposter i kort og langfristet
Anlægskartoteket, om opbygning af et anlægskartotek, herunder køb, salg, udrangering mv. og
afskrivninger
Få styr på alle mellemregningskonti
Sandsynliggørelse af moms
Analyse af debitor, kreditor og varelagersaldo – årsager til stigning/fald
Årsafslutning – de skattemæssige forhold:
-

Om de ”skattemæssige mindstekrav” til skatteregnskabet
Specifikationer til brug for skatteregnskabet
Afstemninger til brug for skatteregnskabet
Periodiseringer til brug for skatteregnskabet
Poster med kun delvis fradragsret
Poster uden fradragsret
Særlig vedrørende repræsentation ctr. reklame

Målgruppe
Økonomi- og regnskabsmedarbejdere, herunder deres ledere. Endvidere vil revisorelever med fordel
kunne deltage. Der forudsættes et "almindeligt" kendskab til regnskabsmæssige forhold - f.eks. på
niveau med kurset: Bogholderi & Regnskab.
Læs nærmere om kurset her.
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Årsregnskabsloven – et praktisk kendskab til reglerne
På kurset får du kendskab til reglerne for aflæggelse og indberetning af årsrapporten. Kurset tager
udgangspunkt i årsrapport for regnskabsklasse B.
Du får:
•
•
•
•
•
•
•

Overblik over kravene i årsregnskabsloven
Kendskab til alle elementer, som en årsrapport består af
Erfaring i at læse årsrapporten
Praktisk erfaring med opgørelsesmetoder
Kendskab til kravene for indberetning af årsrapporten
Eksempler på årsrapporter
Mulighed for deltagelse i opfølgende møde

Hovedindhold:
• Årsregnskabslovens anvendelsesområde - et overblik over årsregnskabsloven, dets opbygning
og centrale regler
• Årsrapportens elementer – ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, noter m.v.
• Indregning af indtægter – hvornår indtægter kan indregnes i resultatopgørelsen
• Materielle anlægsaktiver – opgørelse af kostpris, fastlæggelse af afskrivningshorisont, aktivering
af låneomkostninger, rettelse af fejl ved opgørelse af den bogførte værdi mv.
• Leasing – klassifikation af operationel og finansiel leasing
• Immaterielle aktiver – skelnen mellem forskning og udvikling, aktivering af internt oparbejdede
immaterielle aktiver
• Hensatte forpligtelser – indregning af omstruktureringshensættelser og tabsgivende kontrakter
samt en række konkrete eksempler på andre hensatte forpligtelser
• Finansielle instrumenter og valuta - om grundlæggende elementer for indregning af finansielle
instrumenter

Læs nærmere om kurset her.
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