Kursus under varmere himmelstrøg
KURSUS MED STOR FAGLIGHED OG FOKUS
PÅ SKAT, REVISION OG REGNSKAB
Revitax A/S tilbyder et ugekursus, som opfylder kravene til revisorers efteruddannelse.
På én uge får du 40 af de krævede efteruddannelsestimer. Kurset har fokus på aktuelle
revisions-, regnskab- og skattemæssige forhold.

27. september – 4. oktober 2019
Dolce, Sitges
Barcelona, Spanien

· Kursus under varmere himmelstrøg ·

KURSUS MED STOR FAGLIGHED OG

FOKUS PÅ SKAT, MOMS,
REVISION OG REGNSKAB
Revitax A/S tilbyder et ugekursus, som opfylder kravene til
revisorers efteruddannelse. På én uge får du 40 af de krævede
efteruddannelsestimer. Kurset har fokus på aktuelle
revisions-, regnskabs-, moms- og skattemæssige forhold.

25. september – 2. oktober 2020 · H10 Duque de Loulé · Lissabon, Portugal

KURSUSINDHOLD
De 40 lektioner er fordelt med 15 til revision, 5 til regnskab og 20 til skat/moms.
Indholdet af kurset vil blive fastlagt senere, således at der kan sættes fokus på
aktuelle forhold og problemstillinger.
Undervisningen vil blive placeret på 4 dage (ekskl. rejsedage), sådan at man
råder over 2 dage til andre formål.

UNDERVISERE
Statsautoriseret revisor Steen Dahl Andersen, Piaster
Advokat, MTL Martin K. Jensen, Advitax
Momschef Jens Staugaard, Revitax A/S
Senior tax manager Dorte Borup Madsen, Revitax A/S
Udlandsrejsen med kurset udbydes i samarbejde med Revisorgruppen Danmark
og Dalhoff Travel.
Tilmelding til turen sker på http://event.tilmeldingssystem.dk/Revitax/
Dalhoff Travel er den tekniske rejsearrangør og medlem af rejsegarantifonden.

HOTELLET
Undervisningen foregår i konferencelokaler på H10 Duque de Loule, der åbnede
i marts 2015 og er et eksklusivt Boutique-hotel fuld af charme beliggende i
en historisk bygning lige midt i centrum af Lissabon. Indkvarteringen er med
morgenmad.
På kursusdagene vil der være frokost for kursisterne på hotellet. På hotellet er
der restaurant, og en vidunderlig terrasse på 10. etage med udsigt over byen.
Mon ikke din bedre halvdel vil kunne nyde dette hotel, Lissabon by og måske
en tur til Estoril og Cascais med kilometerlange sandstrande med masser af
sydeuropæisk charme og stemning.

TILMELDING
Der er et begrænset antal pladser, så derfor gælder først-til-mølle-princippet. Vi
råder kun over et vist antal værelser indtil 15. marts 2020, så skynd dig, hvis du
vil med. Ved eventuel tilmelding efter den 15. marts 2020 kan du komme med,
hvis der er flere kursuspladser, og vi kan skaffe hotelværelse og flysæde.
Benyt dette link: http://event.tilmeldingssystem.dk/Revitax/ til tilmelding. Oplys
dit fulde navn, fødselsdato, hvem du eventuelt skal dele værelse med. Skal din
ægtefælle/samlever også have denne oplevelse, så husk navn og fødselsdato.
Husk at oplyse om eventuel større bagage i form af golfbags eller lignende.
For ekstra bagage opkræves særskilt betaling. Der vil være mulighed for at
vælge andre ud- og hjemrejsedage. Opholdet kan således gøres såvel kortere
som længere. Prisen vil blive reguleret, hvis der vælges anden ud- og/eller
hjemrejsedag.

PRISER

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Priserne er følgende:

Afrejse København den 25. september 2020 kl. 12.20 og med
ankomst til Lissabon kl. 15.10.

• 21.500 kr. pr. kursist i delt dobbeltværelse med morgenmad
• Et tillæg på 3.800 kr., hvis man ønsker eneværelse
• 8.700 kr. for ægtefælle, hvori er inkluderet morgenmad.

Hjemrejse den 2. oktober kl. 18.15 med ankomst til København
kl. 22.55.
Afrejse Billund den 25. september 2020 kl. 11.00 og med ankomst til
Lissabon kl. 15.15.

Prisen på 21.500 kr. pr. kursist reduceres med 1.500 kr., hvis
tilmelding sker senest den 20. februar 2020.
Prisen pr. kursist dækker flytransport t/r, bus fra lufthavn til hotel t/r,
hotel med morgenmad alle dage og frokost på kursusdagene,
40 lektioners undervisning på masterniveau og kursusmateriale.

Hjemrejse den 2. oktober kl. 16.00 med ankomst til Billund kl. 22.25.
Afrejse fra Aalborg den 25. september 2020 kl. 10.20 og med
ankomst til Lissabon kl. 14.35.
Hjemrejse den 2. oktober kl. 15.35 med ankomst til Aalborg kl. 20.30.
Vi giver en tilbagemelding om kursets afvikling senest den 1. april
2020.
Hvis du har brug for yderligere oplysninger mv., om fly og hotel,
kontakt da venligst Dalhoff Travel på telefon 59 44 40 26 og
spørg efter Tina Dalhoff eller ret henvendelse via
http://event.tilmeldingssystem.dk.Revitax/.
Andre spørgsmål rettes til Revitax A/S på dbm@revitax.com
eller 24 60 86 05.

