HÖSTEN 2019/VÅREN 2020

Kurser för revisorer och
redovisningskonsulter
– i Stockholm, Göteborg, Malmö
eller på webben när du vill
– redovisningsbyråns bästa vän

bok a

Nyhetsdagar
– vi håller dig uppdaterad 2020!

20% rtaidigt!
ba
tom3
1 augu tt
sti

Välkommen till våra heldagar om nyheterna inom skatt, moms och r edovisning.
Du får en genomgång av relevanta nyheter, intressanta förslag och aktuella rättsfall.
De viktigaste nyheterna – och konsekvenserna av dem – går vi djupare in på.
Du blir uppdaterad och informerad av f lera experter vid varje tillfälle – allt för att
du ska få ett så heltäckande innehåll som möjligt.
Välkommen på våra nyhetsdagar 2020!

Lennart Andersson
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Patrick Andersson

Ulf Bokelund Svensson

Anette Broberg

Sven-Inge Danielsson

Anders Hillberg

Marie Isidorsson

Markus Karlsson

Tomas Norrman

Lena Sörell

SKATTEDAGEN 2020

REDOVISNINGSdagen 2020

– viktiga nyheter, intressanta förslag och aktuella
rättsfall på skatteområdet

– nya reglerna för årsbokslut, nyheter i BAS, mm
En dag fylld av nyheter inom redovisningsområdet.
Vi går igenom nya regler, nyheter från Bokföringsnämn
den, nya rättsfall och uttalanden från Skatteverket samt
fördjupar oss inom aktuella frågor. Detta är väl investerad
tid för alla som arbetar med redovisning och vill ligga i
framkant.

Välkommen till vår årliga skatteträff som hålls under perioden november
till januari runt om i landet. Du får en en rejäl genomgång av de viktigaste
skattenyheterna för 2020 med våra främsta skatteexperter. Vi diskuterar
vilka konsek venser nyheterna får för företaget och ägarna – och för dig
som är rådgivare, t ex redovisningskonsult eller revisor.
Under dagen fördjupar vi oss även inom ett antal aktuella
skatteområden.

2 990:- (+ moms)
Boka t o m 31 augusti = 20% rabatt!
I kursavgiften ingår kursdokumentation,
lunch samt för- och eftermiddagsfika.

REDOVISNINGSDAGEN

Ur dagens innehåll:
33 Redovisningsnyheterna för 2020 med fördjupning inom
särskilt intressanta områden

6 dec

Gävle

33 Aktuellt från Bokföringsnämnden och Skatteverket

25 nov Göteborg

20 jan

Stockholm

33 Skattenyheter 2019/2020

33 Nyheter i BAS-kontoplanen

26 nov Malmö

28 jan

Umeå

33 Skatteförslagen i höstbudgeten

33 Praktiska redovisningsfrågor

Tid: 9.30–15.30

Ur dagens innehåll:

18 nov

Stockholm

Utbildningstimmar: 5 tim redovisning

33 De viktigaste momsnyheterna
33 Nyheter inför deklarationen
33 Aktuella rättsfall och ställningstaganden från Skatteverket
33 + mycket mer!

Momsdagen 2020
2 990:- (+ moms)

Sagt om Skattedagen:
”Allt igenom bra! Här finns mycket
kunniga föreläsare som på ett kortfattat sätt utan att hasta fram ger fördjupad information inom relevanta
skatteområden. Trevligt också att det
(i begränsad omfattning) tillåts vissa
frågor från publiken vilket hanteras
utmärkt, med humor där det behövs.”
Erik, redovisningskonsultPatricia
Brunstorp,
LB Företagsekonomi

Boka t o m 31 augusti = 20% rabatt!
I kursavgiften ingår kursdokumentation,
lunch samt för- och eftermiddagsfika.

SKATTEDAGEN
19 nov Stockholm

13 jan Norrköping

20 nov Örebro

14 jan Malmö

21 nov Karlstad

15 jan Göteborg

26 nov Göteborg

16 jan Stockholm

27 nov Malmö

22 jan Uppsala

5 dec

23 jan Stockholm

Gävle

11 dec Stockholm

29 jan Umeå

Tid: 9.30–15.30
Utbildningstimmar: 5 tim skatt

– intressanta rättsfall, aktuella problemområden och
alla momsnyheter 2020
Allt om momsnyheterna för 2020 med fördjupningar
inom aktuella momsfrågor. Uppdatera dig kring nya regler,
aktuella ställningstaganden från Skatteverket och nya
vägledande rättsfall på momsområdet. Ta del av våra
momsexperters tolkningar och passa på att få svar på
dina momsfrågor.
Ur dagens innehåll:
33 Momsnyheter för 2020 med fördjupning inom särskilt intres
senta momsområden

2 990:- (+ moms)
Boka t o m 31 augusti = 20% rabatt!
I kursavgiften ingår kursdokumentation,
lunch samt för- och eftermiddagsfika.

MOMSDAGEN

33 Utredningen om en ny momslag
33 Praktisk momshantering – problemområden i det dagliga
arbetet

20 nov

21 jan

Uppsala

27 nov Göteborg

27 jan

Umeå

33 Aktuella rättsfall på momsområdet

28 nov Malmö

Tid: 9.30–15.30

33 De senaste ställningstaganden från Skatteverket

Stockholm

Utbildningstimmar: 5 tim skatt
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3/12

6/11

Stockholm!

Stockholm!

FÅMANSFÖRETAGSDAGEN

STORA RÅDGIVARDAGEN

– skatteplanering, 3:12-reglerna och andra
aktuella fåmansfrågor

– redovisning, skatt och moms

En högintressant heldag för dig som är rådgivare till fåmansföretag och för dig som själv har
ett fåmansföretag. Under dagen får du en genomgång av fåmansreglerna (3:12-reglerna om utdelning
och kapitalvinst) samt hur du bör planera löneuttag, löneväxla förmåner och nyttja b
 asbeloppsreglerna.
Vi tittar också närmare på olika typer av skatteplanering som finns för fåmansföretag och skillnaden
mellan ”spektakulär” och ”sund” skatteplanering. Vi beskriver de vanligaste skatteuppläggen, ger många
råd och tips samt tittar närmare på aktuella rättsfall.
Ur dagens innehåll:
33 Vanliga skatteupplägg

En heldag om aktuella rådgivningsfrågor för redovisningskonsulter och revisorer inom områdena
redovisning, skatt och moms. Vilka är de viktigaste nyheterna och vilka råd ska vi ge våra kunder?
Dessutom innehåller rådgivardagen ett handfast kurspass om kommunikation och retorik, rådgivar
rollen, kundmötet och kundorienterad rådgivning.
Du träffar kollegor i branschen och har möjlighet att utbyta erfarenheter och både få och ge goda
tips och råd.
Ur dagens innehåll:
33 Viktiga nyheter inom redovisning, skatt och moms
33 Vilka råd kan och bör man ge kunderna för 2019 och inför 2020?
33 3:12-reglerna – hur nyttjar man dem på bästa sätt?

33 Försäljning av företag

33 Flytta utomlands? Portugal, Spanien…vilka är fördelarna och nackdelarna?

33 Skatteplanering via utlandet

33 Inkomstplaneringen för företagaren allt viktigare

33 Koncernbidrag
33 Aktieägartillskott
33 Lönesummeregeln – löneunderlaget och spärrlönen
33 Minsta ägarlön för att få nyttja lönebaserad utdelning
33 Schablonregeln (förenklingsregeln)

4 990:- (+ moms)
I kursavgiften ingår kursdokumentation,
lunch samt för- och eftermiddagsfika.

33 Begränsningar för delägande i dotterbolag

FÅMANSFÖRETAGSDAGEN

33 Sparat utdelningsutrymme

3 december

33 Kapitalvinstreglerna – tjänst och kapital

Tid: 9.00–16.00, World Trade Center
Utb.tim: 6 tim skatt

33 Diskussioner och erfarenhetsutbyte

4

Stockholm

33 Nyckeltal kunden verkligen har nytta av
33 Kundorienterad rådgivning – hur, varför och när?
33 Rådgivarrollen och kundmötet
33 Kommunikation och retorik i praktiken
33 Erfarenhetsutbyte med kollegor i branschen

4 990:- (+ moms)
I kursavgiften ingår kursdokumentation,
lunch samt för- och eftermiddagsfika.

STORA RÅDGIVARDAGEN
6 november

Stockholm

Tid: 9.00–16.00, World Trade Center
Utb.tim: 3 tim skatt, 2 tim redov, 1 tim övrigt

Kurserna ger
utbildningstimma
r!

Kurser i spanska Nerja

kostnadsfri
TRÄFF!

– lärorika kurser i inspirerande miljö

DIGITALISERA
DIN REDOVISNINGSBYRÅ

Kom till härliga Nerja på spanska solkusten för lärorika kursdagar blandat med god mat
och dryck, sol och bad, natur- och kulturupplevelser och trevligt umgänge. Kurserna
hålls i vår egen kurslokal så antalet platser är begränsat till 20.

– vi guidar dig hela vägen!

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING III  7/10–9/10
En fördjupningskurs i hur du upprättar bokslut och årsredovisning för ett mindre aktiebolag.
Vi fokuserar på K2-regelverket men tar även upp när det kan vara aktuellt för ett mindre företag att tillämpa K3. Kursen bygger på ett antal praktikfall som vi arbetar med tillsammans i
grupp. Det är viktigt att du har grundkunskaper i hur du upprättar en årsredovisning enligt
K2-regelverket.

En kostnadsfri träff där vi går igenom förutsättningarna för redovisningsbyråns
digitaliseringsresa. Vad behöver göras och vad krävs för att digitalisera och
effektivisera verksamheten? Tillsammans med er på byrån sätter vi upp målsätt
ningar på både kort och lång sikt – som vi sedan följer upp och utvärderar.
 Träffen vänder sig till dig som arbetar på en redovisningsbyrå och vill komma
igång med din digitala resa.
 Träffen pågår i 3 timmar och hålls av våra kunniga byrårådgivare.
Ur dagens innehåll:
33 Digitaliseringsprocessen

REDOVISNINGS- OCH SKATTEKURS 30/9–3/10 FULLBOKAD!
Kursen omfattar 26 kurstimmar fördelade under fyra kursdagar där vi blandar redovisning och
skatt – två nyhetsinriktade dagar och två fördjupningsdagar. Kursen är till för dig som är redovisningskonsult eller revisor eller som jobbar med ekonomiansvaret på ett företag. Kursledare
är Lennart Andersson och Sven-Inge Danielsson.

Kostnadsfritt
Vi bjuder på fika!

33 BL Tolkning

DIGITALA RESAN

33 Digitala Företaget
33 Automatiserade flöden

23 sep Stockholm

10 okt Jönköping

33 Checklista för digitaliseringsresan

1 okt

Gävle

15 okt Göteborg

2 okt

Sundsvall

22 okt Stockholm

3 okt

Umeå

5 nov Malmö

8 okt

Uppsala

21 nov Stockholm

9 okt

Linköping

33 Frågestund
33 Uppföljningsmöte

För mer information och anmälan:

blinfo.se/digitaliserabyran

Utb.tim: 3 tim övrigt

AKTUALITETSKURS I REDOVISNING & SKATT 17/2–20/2 2020
4-dagars aktualitetsutbildning – en perfekt uppladdning inför
boksluts- och deklarationssäsongen. Kursen omfattar 26 kurstimmar fördelade under fyra kursdagar där vi blandar redovisning och skatt. Kursen vänder sig till dig som är redovisningskonsult eller revisor eller som jobbar med ekonomiansvaret på
ett företag.

För mer information och bokning:

blinfo.se/weekendkurser
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Grund- och fördjupningskurser
i vår kurslokal i Stockholm
– bokföring, bokslut, lön och deklaration
Att gå på kurs ska vara en upplevelse – intressant, trevligt, kunskapsgivande
och inspirerande. Våra kurser uppfyller allt detta med råge, det törs vi lova
efter 25 års erfarenhet av kursarrangemang.  
 Kunniga och engagerade lärare, praktiskt inriktat kursinnehåll och en glad
och trevlig stämning – detta gör våra kurser till just den upplevelse du som
kursdeltagare vill ha.

Här är ett urval av våra kurser på skatte-, lön- och redovisningsområdet.
9 990:-

Bokföring I	

En tredagarskurs i grundläggande bokföring där du lär dig grunderna i
företagets redovisning. Vi v arvar teori med praktiska övningar.
Bokföring II	

12 TIM

8 990:-

En tvådagarskurs där du lär dig hantera reskontror, beräkna avskrivningar på inventarier, göra periodiseringar samt avstämningar av balansrapporten.
Bokslut & årsredovisning I	

17 TIM

9 990:-

En grundläggande tredagarskurs där du får en ordentlig genomgång av
hur du gör bokslut i ett mindre aktiebolag (K2). Vi tittar även på hur
årsredovisningen ska upprättas.
Bokslut & årsredovisning II	

17 TIM

12 TIM

8 990:-

Under denna tvådagarskurs inriktar vi oss helt på det praktiska löne
beräkningsarbetet. Vi varvar föreläsningspass med praktiska övningar.
Efter kursen behärskar du alla viktiga moment i löneadministrationen.
Lön II	

11 TIM

8 990:-

En praktiskt orienterad kurs för dig som har jobbat med löner en tid
och vill få en djupare kunskap inom vissa områden.
Deklarationsnyheter 2020

3 TIM

1 990:-

En halvdagskurs om alla nyheter inför årets deklaration där du får en
rejäl genomgång blankett för blankett. Du blir även uppdaterad på de
nya skatteregler som gäller vid deklarationen 2020.

Deklarera på K10

3 TIM

2 490:-

En halvdagskurs om utdelnings- och kapitalvinstreglerna för fåmans
delägare. Det har hänt en hel del på det här området senare år och
kursen är ett ypperligt tillfälle att uppdatera kunskaperna.
Rådgivning
för byråmedarbetare	

12 TIM

8 990:-

Tvådagarskurs för byråmedarbetare som vill bli säkrare i sin rådgivarroll.
Hur ska vi utvecklas som rådgivare? Hur tar vi betalt för vår kunskap?
Vilka råd kan vi ge och vilka är de bästa råden?

TIM = Utbildningstimmar för auktorisation.

8 990:-

En tvådagarskurs för dig som har gjort några bokslut men vill få en
djupare kunskap inom vissa områden som kan upplevas som svåra.
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Lön I	

För mer information och anmälan kan du ringa 0650-54 14 00 eller gå in på vår hemsida:

blinfo.se/kurser

Skräddarsy din egen kurs

Kurslokaler

Vi utbildar årligen fler än 10 000 personer inom skatt, redovisning och lön. Men det är inte alltid som det
passar för företaget att skicka medarbetare på reguljära kurser. Därför erbjuder vi individuell bokning av
kursledare och kurslokal, så att du kan få exakt det kursinnehåll din avdelning, ditt företag eller din organi
sation behöver. Och självklart kan du boka enbart kursledare och hålla kursen på plats hos dig.

Vill du även boka kurslokal via oss har vi några
intressanta du kan välja mellan. Om du inte vill
boka någon kurslokal finns möjligheten att gå
kursen online.

Söder, Stockholm

Boka våra experter
Behöver ditt företag eller din organisation bli uppdaterade eller inspirerade? Hos oss kan du boka erfarna och kompetenta kursledare.

Nerja, Spanien

Lennart Andersson

Patrick Andersson

Fredrik Brink

Anette Broberg

Sven-Inge Danielsson

Anna Forsberg

SKATT & DEKLARATION

SKATT & MOMS

BYRÅRÅDGIVARE

REDOVISNING & BL BOKSLUT

REDOVISNING

REDOVISNING

Näsviken

Anders Henriksson

Anders Hillberg

Marie Isidorsson

Markus Karlsson

Inga-lill Klint

Erik Lindberg

BYRÅRÅDGIVARE

SKATT & DEKLARATION

SKATT, DEKLARATION
& BL SKATT

MOMS

LÖNER, PERSONAL
& BL LÖN

BYRÅRÅDGIVARE

Är du intresserad av en egen kurs?
Kontakta oss på 0650-54 14 00 eller
salj@blinfo.se med din förfrågan.
Marie Nyholm

Anna Sundin

Ulf Bokelund Svensson

Lena Sörell

BL ADMINISTRATION

LÖNER & REDOVISNING

SKATT & MOMS

REDOVISNING &
BL BOKSLUT

Ljusdal

blinfo.se/minkurs
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Se en film om Järvsöweekend!

Så här tycker några av våra
tidigare deltagare:
”En mycket givande kurs med mycket bra
information. Kursledarna har stor kompetens inom sina respektive områden. Mycket
trevligt att samtidigt träffa kollegor inom sin
bransch för att utbyta tips och erfarenheter!”
CHARLOTTE JOHANSSON,
CHARLOTTES EKONOMI, BOLLNÄS

JÄRVSÖWEEKEND

28 NOVEMBER 2019
30 JANUARI 2020
13 FEBRUARI 2020

– kom till oss på utbildning i vackra Hälsingland
Nyhetsutbildning under en förlängd weekend i trivsam miljö på anrika J ärvsöbaden Turist & Konferenshotell och
med möjlighet till härliga vinteraktiviteter. Kursen börjar på torsdag förmiddag och avslutas på lördagen vid lunchtid.
Mitt på fredagen finns möjlighet till egna aktiviteter, liksom i anslutning till kursens början och slut. Det går naturligtvis
även att förlänga vistelsen.

veronika ekström,
V EKSTRÖM REDOVISNING AB, TYRESÖ

Kursinnehåll:

”En suverän utbildning och kurshelg, med
mycket information och lärdomar, blandat
med underhållning, god mat och dryck, kul
umgänge och roliga aktiviteter. Charmigt
och bra boende. Har man en gång prövat
kommer man garanterat tillbaka.”

33 Skattenyheter 2020 – vi går igenom alla viktiga beslut och
förslag på s katteområdet

anette berg von linde,
Angarn Signal & Ekonomi AB, täby

33 Redovisningsnyheter 2020
33 Blankett- och deklarationsnyheter 2020
33 Fåmansföretag – nyheter, skatteplanering och fördjupningar
33 Momsnyheter 2020
33 Löne- och personalnyheter 2020
33 Programutbildningar – för dig som vill fördjupa dig i BL Byråstöd, Digitala Företaget,
BL Administration, BL Skatt eller BL Bokslut. För att ge dig valmöjlighet körs program
utbildningarna d
 elvis parallellt med andra kurspass.

Läs mer och gör din anmälan på

blinfo.se/jarvsoweekend
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”En fantastisk kurshelg med mycket användbara seminarier. Kursledarna är kunniga
och underhållande. Man träffar många
trevliga kollegor och får njuta av god mat
och dryck.”

9 990:- (+ moms)
I kursavgiften ingår kursdokumentation, lunch
samt för- och eftermiddagsfika.
Pris för helpension 3 990:2 nätters logi i dubbelrum, 2 frukostar, 3 luncher
samt 2 trerättersmiddagar. Enkelrumstillägg 400 kr.
Kursen ger 18 utbildningstimmar

Utbildning i datorn, mobilen
eller surfplattan
– bekvämt och kostnadseffektivt
Att gå kurs är ofta förenat med både resor och övernattning för dig som kursdeltagare. Det kostar både
i förlorad arbetstid och i pengar. Våra eKurser är ett bekvämt och extremt k ostnadseffektivt sätt att skaffa
ny kunskap eller uppdatera dig på olika områden.
Du går kursen via internet med din dator, mobil eller surfplatta. Det innebär att du kan ta del av k ursen
i princip var du vill och när du vill. Du beställer antingen enstaka webbkurser eller Stora eKurspaketet.

Aktuella och populära eKurser just nu:
2 890:-

Bokföring I	

Grundläggande bokföringskurs där du lär dig bokföra köp, försäljningar
och andra affärshändelser. Vi tittar också på de olika rapporter du kan ta
ut från bokföringen. Du går kursen var du vill, när du vill och i din egen
takt. Perfekt kurs för nya medarbetare.
Bokföring II	

3 TIM

2 890:-

Webbkurs för dig som arbetar med löpande redovisning och vill lära dig
göra periodiseringar och avstämningar av balansrapporten. Efter genomgången kurs har du tillräckliga kunskaper för att kunna göra förarbetet
som krävs för bokslutet.
Bokslut & årsredovisning I	

10 TIM

2 890:-

En grundläggande bokslutskurs för dig som i dag arbetar med löpande
bokföring och vill lära dig upprätta bokslut och årsredovisning i ett mindre aktiebolag (K2). Vi arbetar praktiskt med ett övningsföretag som vi
följer hela vägen i bokslutsarbetet.
Bokslut & årsredovisning II	

6 TIM

2 890:-

Webbkurs för dig som har gjort några bokslut och vill få en djupare kunskap inom vissa områden som kan upplevas som svåra, t ex beräkning av
semesterlöneskuld, tjänste- och entreprenaduppdrag, överavskrivningar
samt skatteberäkning.

FRÅN

Förenklat årsbokslut
i enskild firma (K1)

10 TIM

2 890:-

I den här webbkursen lär du dig göra ett förenklat årsbokslut i en enskild
firma. Vi går utförligt igenom hela flödet från avstämning av årets bokföring till upprättandet av själva bokslutet. Och när du gjort bokslutet har
du även stora delar av inkomstdeklarationen klar.
Lön I	

4 TIM

790:/eKurs

2 490:-

I denna webbkurs lär du dig de viktigaste momenten i ett företags eller en
förenings löneadministration. Efter avslutad kurs bör du klara av de vanligast förekommande momenten i löneberäkningsarbetet.
GDPR FRÅN GRUNDEN

1,5 TIM

790:-

Dataskyddsförordningen GDPR började tillämpas 25 maj 2018. I den här
webbkursen går vi igenom vad detta innebär och vad du som företagare
behöver göra för att uppfylla kraven i GDPR. Du får praktiska verktyg i
form av bl a checklistor samt en hel del konkreta tips och råd.

Våra e-kurser fungerar i alla datorer, surfplattor och
telefoner med webbläsare.

Läs mer och se hela vårt utbud på
TIM = Utbildningstimmar. SRF Konsulterna tillämpar särskilda
beräkningsregler för aktualitetsutbildning för auktorisation
– kontakta vår kursadministration angående detta, ekurs@blinfo.se.

blinfo.se/ekurser
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Säkra dina utbildningstimmar
med Stora eKurspaketet
– förmånligt paket med alla våra e-kurser!
Med Stora eKurspaketet får du som redovisningskonsult eller revisor tillgång till alla våra
webbkurser inom skatt, personal och redovisning. Till en låg m
 ånatlig kostnad har du tillgång
till den utbildning du behöver för såväl din fortbildning som ditt behov av att bli uppdaterad
på nyheter – dessutom när du behöver den eftersom du går kurserna när och var du vill.
I Stora eKurspaketet hittar du dels återkommande
nyhetsbaserade kurser – t ex Skattenyheter, Moms
nyheter och Redovisningsnyheter – dels mer per
manenta kurser som Fåmansföretag, Semester och
Skatteplanering. I och med att våra nyhetskurser
kommer nya varje år och att utbudet i övrigt utökas
kan vi garantera din löpande kompetensutveckling.

10

eKurserna hålls av några av landets främsta föreläsare
inom skatt, redovisning och personal.
Du som behöver utbildningstimmar för att upp
rätthålla din kompetens och din auktorisation kan på
ett tids- och kostnadseffektivt sätt uppfylla utbild
ningskraven. Det gäller inte minst dig som är auktori
serad genom SRF eller FAR.

Allt det här ingår i
Stora eKurspaketet!
33 Aktieägartillskott
33 Anställdas rätt till ledighet
33 Arbetsgivardeklaration (AGI)
33 Arbetstid enligt lag
33 Arbetstid i avtal
33 Beskattning av fastigheter
33 Beskattning av värdepapper
33 Bokföring I
33 Bokföring II
33 Bokslut och årsredovisning I
33 Bokslut och årsredovisning II
33 Bostadsrättsföreningar
33 Byte från enskild firma till aktiebolag
33 Deklaration i aktiebolag
33 Deklaration i enskild firma
33 Deklarera på K10
33 Enskild firma eller aktiebolag
33 Fastighets- och byggmoms
33 Fissioner
33 Fåmansföretag
33 Förenklat årsbokslut i enskild firma (K1)
33 Företagets skatt
33 Förmåner

33 Föräldraledighet
33 GDPR från grunden
33 GDPR för bostadsrättsföreningar
33 GDPR för små och medelstora företag
33 Generationsskifte/ägarskifte i företag
33 Importmomsen i praktiken
33 Interna aktieöverlåtelser
33 K2 i praktiken
33 Kapitalvinst på aktier i fåmansföretag
33 Karensavdrag
33 Karensbolag
33 Koncernbidrag
33 Kontrollbalansräkning
33 Kvalificerade personaloptioner
33 Köp, försäljning och omstrukturering
av fastigheter
33 Lån från bolaget
33 Lön I
33 Lönebaserad utdelning
33 Moms – resetjänster & VMB
33 Moms – bilar i företaget
33 Moms – utlägg & vidarefakturering
33 Moms i praktiken

MÅNADSPRIS

899:-

EXTRA ANVÄNDARE

599:-

33 Moms, internationell varuhandel
33 Moms, internationell handel, tjänster
33 Momsdeklarationen
33 Momsnyheter
33 Nyemission och andra kapitaltillskott
33 Nyheter och erfarenheter i K3
33 Pensionsplanering för företagare
33 Personalnyheter
33 Redovisningsnyheter
33 Representation
33 Rådgivarkurs för byråmedarbetare
33 Samfälligheter
33 Semester
33 Skattenyheter
33 Skatteplanering i enskild firma
33 Skatteplanering i fåmansföretag
33 Skogsbeskattning
33 Starta företag
33 Traktamente
33 Tvångslikvidation
33 Underskottsavdrag
33 Värdepapper
33 Värdepapper i företag

Avtalet tecknas årsvis. Debitering sker per kvartal, halvår eller helår.

Så här tycker några av våra
användare:
”För oss med många medarbetare med olika
erfarenheter är det bra variation på kursutbudet
och ett smidigt och effektivt sätt att utbilda sig.”
Lisa Olofsson,
Baker Tilly Sydost AB

”Jag är otroligt nöjd med e-kurspaketet som
hjälper mig att hålla mig uppdaterad på redovisningsområdet och motiverad att utvecklas
som företagare och ekonom. Att man kan gå
kurserna när som helst fungerar perfekt för mig
och underlättar kombinationen företagare och
mamma.”
Patricia Brunstorp,
LB Företagsekonomi

Du hittar alla dina e-kurser i eKursportalen på mitt.blinfo.se. Här finns mer information om
alla e-kurser, en kort presentation av kursen och du kan enkelt söka efter rätt kurs för dig.

Psst… som användare av Stora eKurs
paketet har du hela 50% rabatt på våra
övriga kurser (livekurser).

50%

Du kan läsa mer och beställa Stora eKurspaketet på:

blinfo.se/stora-ekurspaketet
11

eKurs
eKurs
eKurs

eKurs
eKurs
eKurs
eKurs
Stockholm 6 skatt
eKurs
eKurs
eKurs
eKurs
eKurs
eKurs
eKurs
eKurs
eKurs
eKurs
eKurs
Stockholm 5 skatt

1 skatt

eKurs

Stockholm 3 skatt

1,5 skatt

eKurs

Stockholm 3 skatt

1,5 skatt

eKurs

Göteborg
Malmö
Uppsala
Umeå
eKurs
eKurs

eKurs
eKurs
eKurs
eKurs
eKurs
eKurs

Stockholm 5 skatt
Karlstad
Malmö
Göteborg
Gävle

Norrköping 5 skatt
Uppsala
Örebro
Umeå
eKurs
eKurs
eKurs
eKurs
eKurs
eKurs
eKurs
eKurs
eKurs

Beskattning av värdepapper
Byte från enskild firma till aktiebolag
Deklaration – Aktiebolag
Deklaration – Enskild firma
Deklarera på K10
Deklarera på K10
Deklarationsnyheter 2020
Enskild firma eller aktiebolag
Fastighets- och byggmoms
Fissioner
Fåmansföretag
Fåmansföretagsdagen
Företagets skatt
Generationsskifte och ägarskifte i företag
Importmoms i praktiken
Interna aktieöverlåtelser
Kapitalvinst på aktier i fåmansföretag
Karensbolag
Koncernbidrag
Kvalificerade personaloptioner
Köp, försäljning och omstrukt. av fastigheter
Lån från bolaget
Lönebaserad utdelning
Momsdagen 2020
Momsdagen 2020
Momsdagen 2020
Momsdagen 2020
Momsdagen 2020
Moms i praktiken
Moms – bilar i företaget

Moms – resetjänster och vinstmarginalmoms eKurs
eKurs

Beskattning av fastigheter

Moms – utlägg och vidarefakturering
Momsdeklarationen
Moms vid internationell handel m tjänster
Moms vid internationell handel m varor
Momsnyheter
Nyemission och andra kapitaltillskott
Representation
Skattedagen 2020
Skattedagen 2020
Skattedagen 2020
Skattedagen 2020
Skattedagen 2020
Skattedagen 2020
Skattedagen 2020
Skattedagen 2020
Skattedagen 2020
Skattenyheter
Skatteplanering i enskild firma
Skatteplanering i fåmansföretag
Skogsbeskattning
Starta företag
Tvångslikvidation
Underskottsavdrag
Värdepapper
Värdepapper i företag

29/1

20/1

22/1

13/1

5/12

Björn Lundén Information AB

|

Box 84, 824 65 Näsviken

NY

NY

26/11, 15/1

27/11, 14/1

21/11

19/11, 11/12,
16/1, 23/1

27/1

21/1

28//11

27/11

NY

NY

NY

20/11

3/12

4/2

4/2

NY

Datum

Hör gärna av dig till kurs@blinfo.se
om du har frågor kring våra kurser.

1 skatt

1 skatt

1 skatt

ej fastställt

2 övrigt

5 skatt

4 skatt

2 skatt

2 skatt

5 skatt

5 skatt

5 skatt

5 skatt

5 skatt

5 skatt

5 skatt

1 skatt

ej fastställt

2 skatt

2 skatt

1,5 skatt

1 skatt

4 skatt

5 skatt

5 skatt

5 skatt

5 skatt

1 skatt

0,5 skatt

1,5 skatt

0,5 skatt

1 skatt

1 skatt

1 skatt

1 skatt

0,5 skatt

2 skatt

2 skatt

4 skatt

0,5 skatt

4 skatt

3 skatt

2 skatt

2 skatt

2 skatt

3 skatt

1 skatt

1 skatt

1 skatt

eKurs

Aktieägartillskott

Utb.tim.

Ort

Skatt och deklaration

Stockholm 17 red.

Bokslut & årsredovisning I

2 red.

3 red.

4 red.

1 red.

6 red

10 red.

4 övrigt

0,5 övrigt

2 övrigt

2 skatt

0,5 övrigt

2 övrigt

1 lön/övr

1 övrigt

Utb.tim.

2,5 red.

5 red.

5 red.

5 red.

5 red.

Ort

Stockholm 6 blandat 6/11
Stockholm 6 skatt
6 övrigt
Göteborg

Rådgivarkurser
Stora Rådgivardagen
Rådgivarkurs för byråmedarbetare
Rådgivarkurs för byråmedarbetare

eKurs
eKurs
eKurs
eKurs
eKurs

GDPR från grunden
GDPR för bostadsrättsföreningar
GDPR för små och medelstora företag
Pensionsplanering för företag
Samfälligheter

7–9/10

17–20/2

Datum

7–8/11

15–16/10

Datum

3 övrigt

ej fastställt

ej fastställt

ej fastställt

1,5 övrigt

4 övrigt

Utb.tim.

NY

NY

NY

NY

NY

Datum

30/1–1/2
13–16/2

18 blandat 28–30/11

18 red

13 red
13 skatt

Utb.tim.

1,5 skatt
1,5 övrigt

6 skatt
6 övrigt

Utb.tim.

1,5 lön/skatt

| Tel: 0650-54 14 00

|

info@blinfo.se

|

www.blinfo.se

Utbildningstimmar. SRF Konsulterna tillämpar särskilda beräkningsregler på eKurser för
aktualitetsutbildning för auktorisation – kontakta ekurs@blinfo.se angående detta.

* Kursen är godkänd för SRF Lön-auktorisation.

eKurs

Järvsö

Järvsöweekend

Ort

Nerja,
Spanien

Bokslut & Årsredovisning III

Bostadsrättsföreningar

Nerja,
Spanien

Aktualitetsutbildning i redovisning & skatt

Övrigt

Ort

Weekend/utlandskurser

eKurs

eKurs

Traktamente*

Rådgivarkurs för byråmedarbetare

eKurs

6 övrigt

eKurs

4–5/12
6–7/5

8–9/10

NY

NY

Datum

28/1

6/12

26/11

25/11

18/11, 20/1

NY

26–27/11
24–25/3

Semester

2 övrigt

Stockholm 11 övrigt

Stockholm 12 övrigt

eKurs

eKurs

eKurs

eKurs

eKurs

eKurs

eKurs

eKurs

Ort

eKurs

Umeå

Gävle

Malmö

Göteborg

Stockholm 5 red.

eKurs

eKurs

eKurs

eKurs

eKurs

eKurs

Stockholm 12 red.

24–26/9
4–6/11
17–19/2

1–2/10
10–11/3
12–13/5

16–18/9
12–14/11
10–12/2
27–29/4

Datum

Personalnyheter

Lön II

Lön I

Lön I

Karensavdrag

Föräldraledighet

Förmåner

Arbetsgivardeklaration (AGI)

Anställdas rätt till ledighet

Arbetstid i avtal*

Arbetstid enligt lag

Personal

Redovisningsnyheter

Redovisningsdagen 2019

Redovisningsdagen 2019

Redovisningsdagen 2019

Redovisningsdagen 2019

Redovisningsdagen 2019

Nyheter och erfarenheter i K3

Kontrollbalansräkning

K2 i praktiken

Förenklat årsbokslut i enskild firma

Bokslut & årsredovisning II

Bokslut & årsredovisning I

Bokslut & årsredovisning II

eKurs

3 red.

eKurs

Bokföring II

–

Stockholm 12 red.

Bokföring I

Bokföring II

Stockholm –

Utb.tim.

Ort

Bokföring I

Nya datum och kurser kan tillkomma under året.
Se www.blinfo/kurser för mer information och anmälan.

Redovisning

Kursöversikt hösten 2019–våren 2020

(4962)

