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Uddannelser, kurser og netværk siden 1999 
 

Økonomi & Personale Academy udbyder kurser, konferencer, uddannelser og faglige netværk 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. 2 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 netværk.  

 

 

Nyheder 2021:  

 

● Den ny ferielov 

● EU momsreform implementeres 

● Ny udstationeringslov 

● Krænkelser på arbejdspladsen 

● Nye DAC6 indberetninger 

● Ny arbejdsmiljølovgivning 

● Nye sygedagpengeregler 

● Nye orlovsregler 

● Konference om ”Ledelse eller manipulation” 

… 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 

  

http://www.opkurser.dk/rabatkort
mailto: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?   ●  Kan du spotte en manipulator? 

●  Hvad kendetegner en manipulator?  ●  Kan manipulation bruges positivt? 

●  Når manipulation bliver farlig... 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/manipulation/
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Aktuel Ansættelsesret – 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. Endvidere 

gennemgås en række afledte konsekvenser i ansættelsesforhold af den igangværende Coronasituation. 

Whistleblowerordning for juridiske enheder i det offentlige er fremrykket så disse ordninger skal være 

implementeret senest 1. november 2020. 

Update med seneste nyheder på det offentlige område 

• Whistleblowerordning - implementeringskrav fra 1. november 2020 

• Hjemmearbejdspladser - hvilke regler skal man være særlig opmærksom på 

• Covid 19: når ansatte ikke efterkommer myndighedernes anbefalinger 

• Modregningsmuligheder ved manglende opfølgning i sygedagpengesager 

• Seneste ny om indberetning og forrentning af feriepenge som forbliver hos arbejdsgiver 

• Nye regler om løntilskud til offentlige arbejdsgivere 

• Nye regler for løntilskud til elevuddannelsesaftaler 

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 personalesager 

 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  

Corona krisen og den ansættelsesretlige betydning for: 

• Fravigelse af ferieaftalernes varslingsregler - ferie der pålægges med forkortet varsel - Force 

majeure? 

• Ændring af fastlagt ferie fordi der er behov for arbejdskraften  

• Overførsel af ferie hvis ferie er blevet suspenderet i ferieåret der sluttede 30 april 2020  

• Sygefravær - rettigheder og pligter  

• Databeskyttelse og registrering af Covid-19 hos arbejdsgiver - registrering og videregivelse af 

følsomme personoplysninger  

 

Læs nærmere om kurset her. 

  

https://www.opkurser.dk/kursus/aktuel%20ans%C3%A6ttelsesret%20-%20offentlige%20arbejdsgivere/
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Aktuel HR Jura 
Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2020/2021. De 

ansættelsesretlige afledte konsekvenser af Coronavirus - herunder betydningen for personalepolitikker og 

ansættelseskontrakter. Ny arbejdsmiljølovgivning med ny bekendtgørelse om regler og arbejdsgiverkrav til 

det psykiske arbejdsmiljø. Ny udstationeringslov fra 1. januar 2021 om ensretning af løn- og 

ansættelsesvilkår mv. Datatilsynets fokusområder inden for persondata herunder områder, der er indstillet til 

bøder. Andre punkter: Nye EU-regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og 

minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Forbedring af ansættelsesforhold for 

arbejdsmiljørepræsentanter på vej. 

Udvalgte punkter: 

COVID 19: Afledte ansættelsesretlige konsekvenser 

• Ansættelseskontrakten og personalehåndbogen - ændringer i konsekvens af COVID-19 

• Hjemmearbejdspladser - konsekvenser for arbejdsgiver, f.eks. når arbejdsredskaber stilles til 

rådighed 

• Andre ansættelsesretlige konsekvenser som opfølgning på COVID-19 

• Sygedagpengerefusion for særligt udsatte mv. 

• Om arbejdsgivers ret til registrering og videregivelse af personoplysninger om COVID-19 

Ny lovgivning og lovprogram: 2020/21 mv., herunder: 

• Ændring af udstationeringsloven - betydning for ansættelses- og lønvilkår 

• Ændring af barselloven og sygedagpengeloven: udvidelse af sorgorlov 

• Nyt direktiv om minimumsrettighed og oplysningskrav for arbejdstagere 

• Arbejdsskader på arbejdspladser - nye anmeldelsesregler 

• Arbejdsmiljørepræsentanter - forbedret beskyttelse mod afskedigelse mv. 

• Styrket beskyttelse af LGTBI - personer mod forskelsbehandling mv. 

• Implementering af Whistleblowerdirektivet i dansk lovgivning 

Ansættelseskontrakt og personalehåndbogen - tilpasning til nye regler 

• Betydningen af COVID for ansættelseskontrakt og personalepolitik 

• Ændring i ferieregler – betydning for visse kontrakter 

• GDPR – tilpasning af personalehåndbogen 

• Nyt direktiv på vej om minimumsrettigheder og gennemsigtighed - konsekvenser for kontrakt 

• Eksempler på formuleringer 

Andre ansættelsesretlige ændringer og nyheder 

• Seksuelle krænkelser - lovgivning, AT´s indsats og arbejdsgiverhåndtering 

• Udvidelse af adgangen til voksenlærlinge frem til 2021 

• Aftale om midlertidig arbejdsfordeling - en mulighed der rækker ind i 2021 

• Ny principiel dom om adgang til modregning i løn ved manglende opfølgning i sygedagpengesager 

• Ny principiel Højesteretsdom om overholdelse arbejdstidsreglerne og arbejdsgivers ansvar herfor  

• Sorgorlov – udvidelse af retten for forældre som mister et barn - nye regler fra 2021 

• Ny praksis om mulighed for at afbryde sygeperiode for at afvikle ferie uden ny arbejdsgiverperiode 

Læs nærmere om kurset her. 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/nyheder_inden_for_ansaettelsesretten_2020/
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Aktuel Løn 2021 
 

Kurset giver en status på lønområdet lige nu og gennemgår konsekvenser for arbejdsgiver og ansatte. 

Personalegoder – regler, indberetning og arbejdsgiverkrav 

• Fri bil - beskatning 2021 

• Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 

• Bilbeskatning 2021 - regulering af afgifter 2021 

• Covid-19: ekstra muligheder i brug af 60 - dages reglen 

• 60 - dages reglen: brug og misbrug af reglen (for skattefri godtgørelse) 

Ny indberetnings- og registreringspligt for mange nye "skatteordninger" (DAC6) 

• Virksomheder bliver registreringspligtige af mange nye skatteordninger 

• 1. juli 2020 - ikrafttræden af indberetningspligt med tilbagevirkende kraft 

• Registreringspligt for virksomheder inden 8 dage 

• Hvilke ordninger vil være omfattet af indberetningspligten 

 

Nye krav til løn- og ansættelsesvilkår ved ind- og udstationering 

• 1. januar 2021 ensrettes løn- og ansættelsesvilkår 

• Nye registreringskrav i virksomheder 

• Nye krav for opbevaring af dokumenter af hensyn til myndighedstjek 

Godtgørelse for ansattes arbejdsrelaterede udgifter 

• Almindelige regler for skattefri godtgørelser 

• Krav til arbejdsgivers undersøgelsespligt 

• Når ”godtgørelserne” bliver skattepligtige 

• Arbejdsgivers risiko 

 

Skat øger kontrolindsatsen i 2021: 

                                                                                       

• "Genoplivning" af arbejdsgiverkontrollen 

• Personalegoder, skattefri godtgørelser, arbejdsudleje, rette indkomstmodtager etc.  

• Skats sanktioner når arbejdsgiverkontrollen svigter 

   

Nye regler i barselsloven fra 1. januar 2021 

• Nye regler for sorgorlov 

 

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. 

https://www.opkurser.dk/kursus/aktuel_loen_2021/
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Aktuel Moms og Afgifter 2020/21 
 

Kurset giver en status på momsområdet lige nu, samt hvad vi kan forvente i den nærmeste fremtid - med 

fokus på danske og internationale momsforhold.  

 

Nye momsregler fra 1. januar 2020 

• Quick-fix fra EU gældende fra 2020 – betydningen heraf 

• Nye skærpede dokumentationskrav ved EU varesalg 

• Forenkling og harmonisering af reglerne om konsignationsaftaler (”lager i udlandet”) 

• Ændring i momsfritagelsesbestemmelser ved levering af varer inden for EU 

• Forenkling af kædetransaktioner 

• Harmonisering og forenkling af reglerne for at bevise varetransport inden for EU med henblik på 

anvendelse af momsfritagelsen 

Moms- og afgiftsændringer fra 1. januar 2021 

• Klimaaftalen og konsekvenser for godtgørelse af afgifter mv. 

• Status på implementering af den ny EU momsreform 

Aktuelle temaer 

• Kantinemomsordninger og andre virksomhedsordninger– konsekvenser af Covid-19 

• Ændringer af momsangivelser – hvilke muligheder har arbejdsgiver 

• Manglende eller for sen momsbetaling – konsekvenser for arbejdsgiver 

• Moms ved brug af underleverandører – flere afgørelser underkender momsfradrag 

• Krav til korrekt dokumentation for at opnå momsfradrag – flere domme nægter fradrag pga. sjusk  

• ’Indenlandsk omvendt betalingspligt’ - de særlige regler og opmærksomheder i relation til disse 

• NYT styresignal om den momsmæssige behandling af salgsfremmeordninger; køb 9 og få 10 ...   

• NY EU-dom underkender Skattestyrelses praksis om momspligt på salg af bebyggede grunde hvor 

den eksisterende ejendom skal nedrives, og en ny opføres                            

Reglerne om levering af varer og ydelser internationalt 

• Handel med ydelser; hovedregel og særregler, samt gennemgang af konkrete eksempler. 

• Handel med varer; hovedregel – og undtagelser, samt gennemgang af konkrete eksempler 

• Validering af udenlandske momsnumre. Hvor gøres det - og hvordan? Kun et ad gangen eller 

masse-validering?     

• Fakturakrav ved EU-handel – opmærksomheder 

• Etablering af varelagre i udlandet. Call-off Stock eller konsignationslager? Momsregistreringspligt? 

• Dokumentationskrav for at kunne sælge momsfrit                                 

• Skærpede krav til dokumentationen ved afhentningssalg      

• Specielle handelsforhold ved brug af mellemhandler - trekanthandel  

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. 

https://www.opkurser.dk/kursus/aktuel-moms/
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Ansættelseskontrakten og personalehåndbogen – juridisk 

ajourføring 
 

Mange ansættelseskontrakter opfylder ikke lovgivningen. Det samme gælder virksomhedens 

personalehåndbog, der indgår som en integreret del af ansættelseskontrakten. 

 

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 

ansættelseskontrakter og personalehåndbogen. 

 

Senest har Coronasituationen også medført overvejelser om at bestemmelserne om arbejdsgivers 

ledelsesret bør præciseres i kontrakten/personalehåndbogen.  

 

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. 

Endvidere har kurset som formål at gennemgå de personalejuridiske dele af personalehåndbogen som skal 

sikre at den ikke strider imod lovgivningen. 

 

Kurset inkluderer "den gode ansættelseskontrakt" og eksempel på personalehåndbog. 

 

Indholdet omfatter bl.a.:  

• Nyt direktiv om minimumsrettigheder og gennemsigtighed i ansættelsesforhold - betydning for 

kontrakter og personalehåndbog 

• Hvad betyder den ny ferielov, lov om ansættelsesklausuler, GDPR mv. for kontrakter og 

personalehåndbog 

• Hvad betyder Coronasituationen for udformning af kontrakter og personalehåndbog - overvejelser 

om tilpasninger 

• Overvejelser om fleksible kontrakter - løn, arbejdstid og arbejdsopgaver - hvilke muligheder er der 

• Vigtige afgørelser som ændrer på nuværende kontrakter og personalehåndbog 

• Hvornår kræves der at der udformes en ansættelseskontrakt 

• Personalegoder, personalepolitikker og ansættelseskontrakten 

• Forholdet mellem ansættelseskontrakten og virksomhedens personalehåndbog 

Læs nærmere om kurset her.  

 

 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/ansaettelseskontrakten_og_personalehaandbogen_juridisk_ajourfoering/
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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 

• Sorgorlov 

 

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 

• Ny vejledning om krænkelse på arbejdspladsen fra arbejdstilsynet 

 

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. 

 

 

 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/barselsregler/
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Brexit: Told & Moms 
 

Den 31. december i år udtræder Storbritannien af EU og bliver dermed et ”tredjeland”. Mange aftaler med 

leverandører og kunder om priser og vilkår mv. er indgået med Storbritannien som EU-land. Hvordan skal 

virksomheder nu forholde sig hertil. Regler og registreringsforhold ændres i forhold til moms-, told- og 

afgifter. 

  

Udvalgte punkter:  

• Forholdet til kunder, leverandører mv. om priser og vilkår ved Brexit. Gælder disse fortsat? 

• Registreringsmæssige forhold 

• Told ved køb af varer fra Storbritannien, herunder betydningen i forhold til varernes oprindelse mv. 

• Frihandelsaftaler m.m. – mulighed for toldoptimering mv. 

• Salg af varer og ydelser til Storbritannien – registreringsforhold og regler skal nu ses i sammenhæng 

med Storbritannien som et tredjeland. 

• Optimeringsmuligheder: økonomisk og administrativt? 

• e-Commerce – konsekvenser af Brexit 

• Hvilke momsmæssige konsekvenser får Brexit mere bredt, og er der også eventuel risiko for 

momsregistreringspligt i Storbritannien m.m.? 

• Om forholdet til Nordirland efter 31. december 2020 – er det EU/ikke-EU-leverancer? 

Læs nærmere om kurset her. 

  

https://www.opkurser.dk/kursus/brexit_told_moms/
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/dagpengereglerne_ved_sygdom_barsel/


 

13 

Den ny ferielov – en praktisk implementering 
 

Den ny ferielov er trådt i kraft 1. september i år. På en praktisk anvendelig måde klædes du på til at kunne 

løse de mange problemstillinger der opstår, som konsekvens af de nye regler, herunder udfordringer i 

forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af ferie. Vi samler op på de mange svar som STAR (styrelsen for 

arbejdsmarked og rekruttering) har givet på en lang række spørgsmål om de nye regler - som er praktisk 

anvendelige i det daglige arbejde med den nye lov. 

 

Dagens program: 

• Overført ferie efter den "gamle ferielov" og miniferieåret 

• Beregning og udbetaling af ferietillæg - løbende og i forbindelse med fratrædelse 

• Forskudsferie - for funktionær og timelønnede 

• Beregning af feriegodtgørelse i forbindelse med fratrædelse 

• Indberetningsfrister for funktionærer og timelønnede 

• Udbetaling af ferie der ikke bliver afholdt på grund af sygdom og barsel 

• Feriehindringer 

• Udbetaling af feriegodtgørelse til timelønnede – frister og praktisk tilrettelæggelse 

• Overførsel af ferie - den praktiske tilrettelæggelse 

• Samspillet mellem ferieloven og feriefridage mv. 

• Problemstillinger ved ændringer af arbejdstid og løn under ferie for 

funktionærer(feriedifferenceberegning) 

• Problemstillinger der rejser sig i forbindelse med ferielukning, f.eks.  julelukket 

• Hvordan varsler man ferie i forbindelse med en opsigelsesperiode? Kan man varsle f.eks. 12,48 dages 

hovedferie afviklet i en opsigelsesperiode? 

• De nye regler giver arbejdsgiveren ringere mulighed for at varsle ferie i en opsigelsesperiode. Derfor 

vigtigt at ferie planlægges i god tid. Gode råd og tips herom. 

• En gennemgang af reglerne vedrørende optjening og afholdelse af ferie i timer, hele/halve dage 

• Ferieafholdelse i forbindelse med en force majeure situation som COVID-19 

• Arbejdsgivers mulighed for at spørge ind til hvor meget ferie medarbejder har holdt i et tidligere 

ansættelsesforhold og hvilken betydning det har for ferieafvikling i det aktuelle ansættelsesforhold 

• Rammerne for aftaler om overførsel af ferie flere år ud i fremtiden  

• Hvad er beregningsgrundlaget for udbetaling af tidligere overført ferie? 

  

Feriefonden: 

 

• Udvalgte problemstillinger ved indberetning og indbetaling til feriefonden 

• Udbetaling fra feriefonden 

 

Læs nærmere om kurset her. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/den_nye_ferielov_praktiske_problemstillinger/
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/doedsbobeskatning/
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Energiafgifter – fradrag og godtgørelse 
 

Fra nytår – den 1. januar 2021 - træder en række store ændringer på afgiftsområdet i kraft.   

Regelændringerne skal være med til at sænke C02-udledlingen og forbruget af fossile brændsel og fremme 

grøn energi.   

Kurset ”Energiafgifter - fradrag og godtgørelse” giver et overblik over hvad, hvornår og hvor meget din 

virksomhed kan få godtgjort af vand-, energi-, og miljøafgifter. Kurset sætter fokus på nyeste lovregler 

og afgørelser, styresignaler fra SKAT, og bindende svar inden for energiafgiftsområdet. På dette kursus er 

der særligt fokus på de nye regler per 1. januar 2021 på både elektricitet, brændsler samt overskudsvarme. 

Folketinget skal endvidere i efteråret 2020 forhandle om indførsel af en ny CO2-afgift på fossile brændsler – 

dette aspekt vil vi også berøre. 

 

Afgiftsreformen pr. 1. januar 2021 

 

Energiafgifter  

• Gennemgang af afgift på elektricitet og brændsler – væsentlige ændringer! 

• Skærpede krav til dokumentation for godtgørelse af elafgift   

• Regler for opladning af el-biler 

• Godtgørelse af energiafgifter 

• Overskudsvarme – de gamle og nye regler – hvad kommer det til at koste? Særligt fokus på regler 

fra 1. januar 2021  

Hvad kan du opnå godtgørelse for? 

• Motorbrændstof – hvornår gives der godtgørelse 

• Procesenergi - let proces/tung proces – forskelle 

  

NOx-afgift 

• Generelle regler for kvælstofoxider i forbindelse med forbrænding 

• Afgiftspligtigt område 

• Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse 

 

Læs nærmere om kurset her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/energiafgifter_fra_az/
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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. 

https://www.opkurser.dk/kursus/excel_for_controllere_og_oekonomiansvarlige/
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Excel – Bogholdere (2 dage)  
 

Kursets formål er at udbygge deltagernes grundlæggende viden om MS Excel med teknikker og metoder, 

som kan benyttes til løsning og opbygning af en række brugbare økonomimodeller og andre almindelige 

rutiner. Kurset er intensivt, men bliver gennemført ved underviserens introduktion til emnet og derefter 

afprøves alle teknikker og modeller i praksis. 

  

Gør din hverdag mere effektiv - introduktion med tips og tricks 

• Hurtig og smart opbygning af modeller 

• Lav dine formler på den nemmeste måde 

• Spar tid med Fyldhåndtaget, fyld værdier, serier, formler og formater 

• Tips til nem og flot formatering 

Regnskabsfunktioner i Excel 

• Få overblik over en række af Excels regnearksfunktioner med særlig relevans for dig 

• Opret overskuelige budgetter. Sådan laver du opfølgningsskemaer 

• Brug betinget formatering til nemt at få overblik over ændringer i forhold til budget 

Afstemning af konti 

• Lær metoden til at lave kontoafstemning nemt, hurtigt og præcist 

• Sådan skaber du brugervenlighed og indtastningscheck med formularer 

Lær at bruge Excels opslagsfunktioner til at finde og kombinere data i 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 

• Lær at samle data, for eksempel fra udfyldte formularer ved hjælp at Excels konsolideringsfunktioner, 

herunder SUM, GENNEMSNIT, MINIMUM og MAKSIMUM 

• Lær at importere data fra forskellige kilder 

• Import af data fra databaser og tekstfiler 

• Få styr på opdateringen 

Lær at oprette Pivottabeller til analyse og enkel præsentation af store datamængder 

• Lær at håndtere Pivottabellens fleksibilitet, så du altid ser og viser de data, der har relevans 

Spar tid og energi - automatisering af dine arbejdsopgaver 

Bliv introduceret til Excel Makroer 

• Lær at tildele Makroer til objekter, knapper og Værktøjslinjen Hurtig Adgang 

 

 

Læs nærmere om kurset her. 

https://www.opkurser.dk/kursus/excel-bogholderi/
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Fleksible ansættelser 

 
Coronakrisen har sat skub i virksomheders ønsker om et fleksibelt arbejdsmarked og dermed fleksible 

ansættelser. Virksomheder har under kriser behov for at kunne skrue op og ned for aktiviteten. 

 

Kurset har som formål at sætte fokus på fleksibiliteten i forhold til ansættelse af arbejdskraft, herunder 

muligheder og begrænsninger som arbejdsgiver ansættelsesretligt er underlagt. Kurset behandler en række 

”freelancebaserede ansættelser” i form af korte ansættelseskontrakter, projektansættelser, 

deltidsansættelser, timebaserede ansættelser, brug af arbejdsfordeling mv. og gennemgår herunder de 

forhold som arbejdsgiver særligt skal være opmærksom på i ansættelsesretlige sammenhæng. Kurset 

berører kort de skattemæssige afgrænsningen man skal være særlig opmærksom på ved ansættelse af 

"fleksibel arbejdskraft".  

 

”Freelancebaseret ansættelser” – muligheder og afgrænsninger    

• Hvornår er der tale om ”freelancebaseret ansættelse”, honorarmodtagere 

• Sondringen mellem ”freelancebaseret ansættelse” og almindelige ansættelse 

• Ansættelsesretlige minimumskrav 

• Deltidsansættelser, korttidsansættelser, projektansættelser, vikaransættelser mv. - afgrænsninger 

• Mulighederne for ”ansættelsesretligt” at skrue op og ned for aktiviteten ved valget mellem 

ansættelsesformerne 

• Krav til kontrakter og eksempler på kontrakter 

• Pas på "skatten" - de skattemæssige afgrænsninger af ansættelsesforhold 

  

Muligheder og krav som knytter sig til den fleksible ansættelse   

• Arbejdsfordeling i ansættelsesforhold - krav og muligheder 

• Ligestilling i forhold til almindelig ansættelse 

• Fornyelse af den korttidsansættelser 

• Brugervirksomhedens forpligtelser ved vikaransættelser 

• Vikarbureauets forpligtelser – herunder aflønning som svarer til brugervirksomhedens ordinært 

ansatte 

• Hvorledes tilrettelægges arbejdstiden i forhold til tilkaldevikarer – hvornår er der tale om afsluttet 

ansættelsesforhold 

• Hvilke særlige regler gælder for deltidsansatte 

• Ferieregler for den fleksible arbejdskraft                

• Når medarbejdergrupper tildeles forskellige benefits – diskriminationsproblemstilling 

 

Læs nærmere om kurset her. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/ansaettelse_af_medarbejdere_og_fleksible_ansaettelsesforhold/
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Fordringer – effektiv inddrivelse 
 

Der er tale om et kursus, 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. 

 

Udvalgte punkter: 

 

Kend din kunde: 

• Oprettelse af nye kunder – den rette debitor 

• Flere debitorer m.v. 

• Indhentelse af oplysninger 

• Sikkerhed – muligheder for at sikre sin fordring bedst muligt 

  

Rykkerproceduren 

• Optimal forrentning – herunder mulighed for ved aftale med kunden at forbedre jeres retsstilling 

• Optimal rykkerprocedure 

• Gennemgang af reglerne om kompensationsbeløb (”misligholdelsesgebyr”), der kan pålægges ud 

over de almindelige gebyrer 

• Formulering af rykkere og skylderklæring, så lovgivningen overholdes 

  

Inkasso 

• Inkassoprocedure 

• Opkrævning af lovlige gebyrer og omkostninger 

• Betalingspåkrav – den forenklede inkassoproces 

 

Renter og gebyrer i forbindelse med inddrivelse og egeninkasso: 

• Grundlæggende begreber 

• Rentelovens område, fravigelighed mv. 

• Fra hvilket tidspunkt kan der beregnes morarente? 

• Hvor høj en morarentesats kan der beregnes? 

• Hvilke udenretlige og indenretlige inddrivelsesomkostninger kan der beregnes 

• Gebyrmuligheder – kend din ret 

Læs nærmere om kurset her. 

 

 

 

 

 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/fordringer_effektiv_inddrivelse/
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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 daglige 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. 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/bogholderi/
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Funktionærer – regler og kontrakter 
 

Kort om kurset: 

Om arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter på det ansættelsesretlige område. Krav til 

ansættelseskontrakten og forholdet til personalehåndbogen, forskelsbehandling, retten til at tage 

bibeskæftigelse, loyalitetspligt, tavshedspligt mv. indgår som en del af kurset. 

 

Indhold: 

 

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 

• Helbredsoplysninger – hvad må vi spørge om? 

• Forskellen på direkte og indirekte diskrimination 

• Hvad skal man gøre for at undgå sager om aldersdiskrimination 

• Forskelsbehandling pga. handicap 

 

Læs nærmere om kurset her.  

https://www.opkurser.dk/kursus/grundlaeggende-personalejura/
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Grundlæggende løn 
 
Indhold: 

Kurset har som formål at give et overblik over hvordan man helt grundlæggende kan arbejde i et 

bogholderi. Lønbehandling og lønbogføring er væsentlige opgaver i den daglige drift som bogholder, og du 

vil efter dette kursus være langt skarpere i dit daglige arbejde. 

Kurset afholdes over to dage. 

 

  

Udvalgte punkter: 

• Lønsedlen – herunder opbygning, indhold og nødvendighed 

• Indberetning til eIndkomst 

• Indberetningspligter 

• Afregning af AM-bidrag, A-skat, feriepenge, pension mv. 

• Lønbehandling med manuelle lønsedler 

• Bogføring af løn 

• Afstemning af løn 

• Lønperioden 

• Personalegoder 

  

 

Målgruppe: 

Kurset er relevant for ansatte inden for løn- og personaleområdet. Kurset henvender sig til den mindre 

erfarne medarbejder som har behov for et gennemgang af lønbogholderiets mange opgaver.  

 

Læs nærmere om kurset her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/grundlaeggende_loen/
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GDPR – grundkursus  
 

Kurset er tilrettelagt for den brede gruppe af personer som dagligt er i berøring med persondata og som har 

et behov for et overblik over de grundlæggende regler om behandling af persondata. 

 

På kurset når vi igennem grundprincipperne for behandling af persondata og kommer rundt om en række 

praktiske hverdagssituationer i forhold til håndtering af persondata. 

  

Udvalgte punkter: 

  

Grundbegreber, behandlingsregler og principper 

• Grundlæggende principper for behandling af persondata 

• Om ansvarlighed og lovhjemmel 

• Om formålsbegrænsning 

• GDPR’s ”grundlov” 

• Hvad er en følsom oplysning? 

• Hvornår skal man have samtykke? 

• Skal man have en privatlivspolitik? Hvordan skal den se ud? 

• Gælder reglerne kun for elektronisk behandling – eller også for udprintede sider, håndskrevne 

mødenotater mv.? 

• Gælder reglerne ikke for virksomhedsoplysninger? 

• Gælder reglerne også for privatpersoner? 

• Hvornår ligger der præcist i ”retten til at blive glemt”? 

• Hvad er ”oplysningsforpligtelsen” for noget? 

• Hvornår har man ret til indsigt? 

• Hvad er ”dataminimering” egentligt for noget? 

• Interesseafvejningsreglen – betydning af denne 

•  

 

E-mails 

• Hvornår skal man kryptere e-mails? 

• Hvor længe må man gemme e-mails? 

• Kræver det samtykke at sende e-mails? I givet fald hvornår? 

• Må man gerne have et billede af sig selv i sin autosignatur? 

• Må man gerne have ”auto-complete” slået til? 

• Hvornår skal man sende mails CC og hvornår skal man sende dem BCC? 

 

 

Billeder (på hjemmesider, Facebook mv.) 

• Må man have portrætbilleder af de ansatte på hjemmesiden? 

• Må man lægge billeder op på et intranet? 

• I hvilket omfang må man bruge billeder af de ansatte fra sommerfester, julefrokoster osv.? 

 

 

Læs nærmere om kurset her. 

 

  

https://www.opkurser.dk/kursus/gdpr_grundkursus/
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GDPR – update med seneste praksis 
 

Med udgangspunkt i et grundlæggende kendskab til GDPR giver kurset et mere dybdegående kendskab til 

centrale områder inden for GDPR. herunder risikoafdækning, sikkerhedsbrud, anmeldelse og underretning, 

overførsel af personoplysninger til tredjelande efter Schrems II afgørelse, databehandleraftaler mv. 

  

Indhold: 

  

Risikoafdækning, sikkerhedsbrud, anmeldelse og underretning  

• Afdækning af risici for væsentlige fejl og mangler i databeskyttelse – praktisk tilgang 

• Risikoafdækning i forhold til brugen af databehandlere og potentielle databehandlere 

• Den dataansvarliges tilsyn med databehandlere 

• Om opbevaringsbegrænsning og betydningen heraf for risikoafdækning 

• Konsekvensanalyser når der foreligger høj risiko for de registrerede 

• Gennemførelse af konsekvensanalyser – bud på en praktisk tilgang 

• Hvornår er der en risiko, der kræver en anmeldelse til tilsynet 

• Kræver alle sikkerhedsbrud en anmeldelse til tilsynet - hvor går grænsen? 

• Hvornår vurderer tilsynet, at der er høj risiko, som kræver underretning til de registrerede? 

• Datatilsynets sanktionsmuligheder og administrative bøder 

• Sanktioner og bødestørrelser uden for DK, herunder bødeniveau fremadrettet  

Databehandleraftaler   

• Baggrund for Datatilsynets nye skabelon til standardkontraktbestemmelser 

• Gennemgang af de mest væsentlige ændringer i tilsynets nye skabelon 

• Giver ændringerne anledning til at efterse egne skabeloner til databehandleraftaler? 

• Skal din organisation anvende tilsynets skabelon? 

• Er det en fordel at anvende tilsynets skabelon? 

• Hvad gør man, hvis man har baseret en databehandleraftale på tilsynets oprindelige skabelon? 

• Nye standardkontrakter fra EU 

 Overførsler af data til tredjelande (ikke EU-lande)   

• Overblik over de grundlæggende regler for overførsel af personoplysninger til tredjelande 

• Hvornår er der tale om ”overførsel” – herunder når tredjelande har ”se-adgang” til data 

• Sikre og usikre tredjelande 

• Schrems II-afgørelsen og betydningen heraf Privacy Shield - ordningen 

• Brug EU - Kommissionens standardkontraktbestemmelser (SCC) 

• Overførselsgrundlag efter Schrems II til tredjelande 

 Databeskyttelsespolitik – hvordan sikres compliance i organisationen 

• Praktiske løsningsforslag på organisatorisk efterlevelse af dataansvarlighed 

 

Læs nærmere om kurset her. 

  

https://www.opkurser.dk/kursus/gdpr_update_med_seneste_praksis/
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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. 

 

 

 

 

 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/personoplysninger_i_virksomheden_dokumentation_aftaler_mv/
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Inddrivelse af tilgodehavender 
 

Kurset giver dig en grundig indføring i, hvordan et effektivt og topmoderne debitorbogholderi fungerer. 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 - herunder risici for ikke at overholde reglerne 

Der er tale om et kursus, 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. 

 

Kend din kunde: 

• Oprettelse af nye kunder – den rette debitor 

• Flere debitorer m.v. 

• Indhentelse af oplysninger 

• Sikkerhed – muligheder for at sikre sin fordring bedst muligt 

  

Rykkerproceduren 

• Optimal forrentning – herunder mulighed for ved aftale med kunden at forbedre jeres retsstilling 

• Optimal rykkerprocedure 

• Gennemgang af reglerne om kompensationsbeløb (”misligholdelsesgebyr”), der kan pålægges ud 

over de almindelige gebyrer 

• Formulering af rykkere og skylderklæring, således at lovgivningen overholdes 

 

Inkasso 

• Inkassoprocedure 

• Opkrævning af lovlige gebyrer og omkostninger 

• Betalingspåkrav – den forenklede inkassoproces 

 

Læs nærmere om kurset her.  

 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/inddrivelse_af_tilgodehavender/
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International Moms 
 

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. 

   

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 

Nye regler fra 1. januar 2021 

• Brexit: konsekvenser heraf for handel med UK (trekanthandel, kædehandel mv.) 

• Momsrefusioner i forhold til UK 

• Projekter i UK 

• Registreringer ved import/eksport når UK bliver et tredjeland 

 

Handel med varer over landegrænser 

• Principper og definitioner; hvad er varer? Hvor er momsbeskatningsstedet? Hvem har 

betalingspligten? 

• Handel inden for EU 

• Handel med 3. lande 

• Omvendt betalingspligt 

• Trekanthandler 

• Kædehandler 

• Lagre i andre lande - registreringspligt? 

• Mange praktiske eksempler på handel med varer over landegrænser 

• e-commerce - nye regler fra 1. juli 2021 

  Handel med ydelser over landegrænser 

• Principper og definitioner; hvad er ydelser? Hvor er momsbeskatningsstedet? Hvem har 

betalingspligten? 

• Hovedregelsydelser - med omvendt betalingspligt 

• Undtagelser til hovedreglen - sondringer 

• ’Use and enjoyment’-ydelser (udnyttelseskriteriet) 

• Særregler for visse ydelser; fast ejendom, personbefordring, restaurationskøb, leje at transportmidler 

 

Læs nærmere om kurset her. 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/international-moms/
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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. 

 

 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/regnskabs-analyse/
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Momsreglerne fra A-Z – Del 1 
Der er tale om et kursus, der behandler momspligtens omfang, de registreringsmæssige forhold, salgsmoms, 

fakturakrav og regnskabsbestemmelser, regler for hel-, delvis eller ingen momsfradragsret samt håndtering 

af investeringsgoder. Kurset afholdes over to dage (del 1 og del 2), hvor del 1 indeholder mere 

grundlæggende regler, mens del to gennemgår en række specielle forhold. 

 

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. 

Fakturakrav og regnskabsbestemmelser 

• Krav til fakturagrundlaget og fakturaindhold 

• Korrekt dokumentation (et SKAT-fokusområde). Hvis du fejler her, bliver det dyrt... 

Angivelse og betaling 

• Angivelsessystemet - frister, negative angivelser, efterangivelser, foreløbige fastsættelser, renter 

 

Læs nærmere om kurset her. 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/moms-grundlaeggende/
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Momsreglerne fra A-Z – Del 2 
 

Der er tale om et kursus, der behandler momspligtens omfang, de registreringsmæssige forhold, salgsmoms, 

fakturakrav og regnskabsbestemmelser, regler for hel-, delvis eller ingen momsfradragsret samt håndtering 

af investeringsgoder. Kurset afholdes over to dage (del 1 og del 2), hvor del 1 indeholder mere 

grundlæggende regler, mens del to gennemgår en række specielle forhold. 

Optimering af moms   

• Generelt om optimering af moms 

• Bilmoms 

• Kantine- og momsordninger 

• Ejendomme 

• Viderefakturering og udlæg 

• Periodisering   

Fast ejendom – momsmæssige problemstillinger   

• Salg af fast ejendom 

• Byggegrunde 

• Opførelse af bygninger med henblik på udleje 

• Udlejning af fast ejendom 

• Nedrivning af eksisterende bygning   

Internethandel 

• Globale websites 

• Lokale websites 

• Betaling fra kunder 

• Transport 

• Varelager 

• Returvarer   

Lønsumsafgiftspligt og registrering – en introduktion 

• Hvem skal betale lønsumsafgift? 

• Opgørelsesmetoder og beregning 

• Angivelse og betaling 

Energiafgifter – en introduktion 

• Afgiftsregler - herunder godtgørelse af energiafgifter - procesvarme/komfortvarme sondring 

Handel med udlandet – en introduktion 

• De grundlæggende principper og regler ved handel med varer og ydelser på tværs af landegrænser 

• Tilbagesøgning af moms fra udlandet 

 

Læs nærmere om kurset her. 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/momsreglerne_fra_az_del_2/
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Opsigelse og sygefravær 
 

Opsigelse og sygefravær indgår som to hovedpunkter på kurset. Du lærer om arbejdsgivers og ansattes 

rettigheder og ansattes pligter. Coronaens/Covid-19 konsekvenser på opsigelse og sygefravær, vil også blive 

behandlet. 

 

Udvalgte punkter: 

 

OPSIGELSE AF ANSATTE 

 

Forberedelse af opsigelsesprocessen 

• Råd og vejledning som skal sikre en korrekt proces 

• Overenskomster, kontrakter mv. – opmærksomheder 

• Hensyn til særlige ansættelsesforhold 

Opsigelse – formkrav mv. 

• Tidspunkt for opsigelse, formkrav og indhold    

• Suspension, bortvisning, fritstilling mv. 

• Faktorer som har betydning for om en opsigelse er lovlig               

• Løn i opsigelsesperioden/om modregningsadgang 

• Modregning i sygedagpenge ved fritstilling 

• Begrundelse for opsigelsen      

• Om usaglige eller mangelfulde opsigelser 

• 120 - dages reglen, herunder betingelser for dens anvendelse 

SYGEFRAVÆR 

 

Sygdomsbegrebet  

• Om selvforskyldt og ikke selvforskyldt fravær 

• Sygdom og handicap  

• Sygdom som følge af stress  

Sygdom i forbindelse med ansættelse 

• Om fortielse af sygdom eller handicap ved ansættelse  

• Om arbejdsgivers retsstilling ved fortielser om sygdom mv.  

Læs nærmere om kurset her. 

 

  

https://www.opkurser.dk/kursus/grundlaeggende_hr_jura_del_2/


 

32 

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 

• Indberetning af personalegoder til rubrik 55 - hvem og hvad er omfattet? Hvilke regler gælder? 

• Personaleforeninger og kunstforeninger - hvordan behandles udlodning af kunst 

• 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? 

 

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… 

 

Læs nærmere om kurset her. 
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Personoplysninger 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. Endvidere gennemgås regler når den ansatte 

arbejder hjemmefra samt Datatilsynets tilsyn og kontrol med personaleoplysninger. 

Håndtering af personoplysninger ved ansættelse/rekrutteringsprocessen 

• Brug af referencer 

• Videregivelse af oplysninger f.eks. om krænkelser mellem arbejdsgivere  

• Straffe- og børneattester 

• Personlighedstest 

• Oplysninger rekvireret via sociale medier 

• Opbevaring af oplysninger om ansøger 

• Anmodning om indsigt i egne oplysninger - vigtig dom fra Datatilsynet 

Håndtering af personalesager 

• 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 

Kontrol af medarbejdere ved brug af personoplysninger – herunder brugen af sociale medier 

• TV - overvågning - nye regler fra 1. juli 2020 

• Om grænsen for overvågning af medarbejdere (mails, telefon, TV, internet mv.)     

• Virksomhedens internet/mailpolitik 

• Om arbejdsgivers adgang til at indsætte GPS i biler 

Registrering og videregivelse af oplysninger om COVID-19  

• Hvilke oplysninger må arbejdsgiver registrere og videregive 

Datasikkerhed ved etablering af hjemmearbejdspladser  

• Hvad skal du som arbejdsgiver instruere dine medarbejder om 

• Brug af kommunikationskanaler 

• Sikkerhedspolitikker når den ansatte arbejder hjemmefra              

Målgruppe: 

Ledere og HR-ansatte, IT - ansvarlige og andre som administrerer personoplysninger i virksomheden og som 

har behov for et solidt kendskab til de ansættelsesretlige regler for håndtering og opbevaring af 

personoplysninger. Kurset henvender sig til ansatte i private virksomheder og offentlige sektor. 

 

Læs nærmere om kurset her. 

https://www.opkurser.dk/kursus/personaleadministration/
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Psykisk arbejdsmiljø – regler, tilsyn mv. 
 

Ny bekendtgørelse - 30. september 2020 - fra arbejdstilsynet fastlægger regler og pligter for arbejdsgivers 

håndtering af psykisk arbejdsmiljø. Ny arbejdsmiljølov træder i kraft fra nytår 2020. Ny vejledning om 

krænkelser har sat det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen.  Hør om arbejdstilsynets tilsyns- og 

vejledningsopgaver om det psykiske arbejdsmiljø og hør om kravene til arbejdsgiver.  

 

Udvalgte punkter: 

 

• Ny arbejdsmiljølov 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 bekendtgørelse - 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/psykisk_arbejdsmiljoe_regler_tilsyn_mv/
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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. 

 

 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/skatteregnskabet/
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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. 

 

  

https://www.opkurser.dk/kursus/timeloennede-og-ansaettelsesforhold/
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Udenlandsk arbejdskraft – HR forhold og social sikring 
 

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige problemstillinger og den sociale sikring ved ansættelse- og 

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 rækkevidde 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 konsekvenser 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.opkurser.dk/kursus/beskaeftigelse_af_udenlandsk_arbejdskraft_hr_forhold_og_social_sikring/


 

38 

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. 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/aarsafslutning/
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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. 

 

https://www.opkurser.dk/kursus/aarsregnskabsloven_et_praktisk_kendskab_til_reglerne/
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