Econa
Troms/Finnmark
inviterer torsdag 6. januar 2011 til årets
møteplass for økonomi og ledelse i nord.
Vi fortsetter suksessen fra tidligere
år ved å gjennomføre
Skatte- og økonomikonferansen 2011
som et samarbeid med revisorfirmaene

torsdag 6. januar 2011 kl 8.00-16.00 Radisson Blu Hotel

Tidspunkt

AGENDA

08:00-08:30

Registrering og en kopp kaffe/te

08:30-08:40

Velkommen. Leder i Econa Troms og Finnmark

08:40-09:30

Makroøkonomiske utsikter for norsnorsk næringsliv
Foredragsholder: Hans Olav Karde, adm.direktør SpareBank 1 Nord-Norge

09:30-09:40

Pause

09:40-10:15

Skatte- og avgiftsnyheter
En gjennomgang av siste års endringer.
-- Nye skatte- og avgiftsregler
-- Skattesatser
-- Aktuelle dommer, bindende forhåndsuttalelser mv.
Foredragsholder: Kurt-Egil Henriksen, advokat Ernst & Young Tax

10:15-10:30

Pause

10:30-11:15

Hvordan bør vekstselskap møte
fremtiden?

(Parallelle
foredrag)

Gjennom restrukturering og frigjøring av
kapital kan man oppnå optimal konkurransekraft!
-- Strategiske alternativer/ valg med
sine fordeler og ulemper
-- Oppnås ønskede effekter/ synergier

Reorganisering av virksomhet
- Et merverdiavgiftsperspektiv
Regelendringer har økt merverdiavgiftens
betydning ved reorganisering av virksomhet. Ulike fallgruver og muligheter ved
planlegging og gjennomføring, herunder:
-- Merverdiavgiftsmessige konsekvenser ved reorganisering
-- Praktiske forhold omkring registrering, justeringsrett/-plikt og
drop-down

-- Hvilke finansieringskilder er tilgjengelig, hva bør man velge?
Foredragsholder:
Gunnar Alskog,
statsautorisert revisor/partner KPMG

-- Fradrag for transaksjonskostnader
-- Avgiftsmessige kontinuitetsbetraktninger
Foredragsholder:
Stig Bjørklund,
advokat /partner KPMG law

11:15-12:00

(Parallelle
foredrag)

Omorganisering og tilpasninger
av virksomhet
Muligheter og konsekvenser ved omorganisering av virksomhet.
-- Økonomiske konsekvenser ved de
ulike alternativene
-- Er det situasjoner hvor en videreføring av organisasjonsstruktur er å
foretrekke?
Foredragsholder:
Stig Bjørklund
advokat /partner KPMG law

12:00-13:00

MVA - dagsaktuelle fallgruver
du bør unngå
En praktisk gjennomgang av typiske MVAfallgruver i daglig drift av selskap, herunder:
-- Kostnadsdeling/viderefakturering
-- Kostnader som ikke gir MVA-fradrag
-- MVA ved fremleie av lokaler
-- MVA ved import av tjenester
Foredragsholder:
Agnetha Johansen Åsheim,
advokatfullmektig PwC
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13:00-13:45
(Parallelle
foredrag)

Lean Finance – Veien til en effektiv og
verdiskapende økonomifunksjon?
Hvordan benytte Lean Finance til å effektivisere og forbedre kjerneprosesser
med stor suksess?
-- Forretningssystem med fokus på økt
kundeverdi, effektivitet, eliminering
av sløsing og satsing på medarbeidere for å gi varige forbedringer
-- Mange virksomheter er i ferd med å
ta i bruk Lean, også i økonomifunksjonen
-- Lean kan bidra til effektive økonomiprosesser, verdiskapende økonomifunksjon og kontinuerlig utvikling
innen økonomiområdet

Den grenseløse arbeidskraften
Gjennomgang av sentrale sider ved regelverket for utenlandsk arbeidskraft.
-- Forskjellene mellom ansettelse,
innleie av arbeidstaker og utenlandsk
entreprenør som tar med seg sine
utenlandske arbeidstakere
-- Oppdragsgivers og oppdragstakers
rapporteringsforpliktelse av oppdrag
og ansatte
-- Skatteplikt, herunder solidaransvar
for lønn, skatter og avgifter
Foredragsholder:
Elin Kvitberg,
advokat KPMG Law

Foredragsholder:
Jørund Vollan, Director Ernst & Young
13:45-14:00

Pause

14:00-14:45

Makt og begjær - Hvordan bygge
prestasjonskultur?
Temaene som behandles omfatter blant
annet:
-- Kompetanse som grunnlag for
prestasjoner
-- Prestasjonstriggere og hardt arbeid
-- Det er menneskene det kommer
an på

Krav til avtaler mellom nærstående
parter - Bare formalia?
Overtredelse av regelverket kan medføre
betydelige kostnader og omdømmebrist.
Vi belyser noen praktisk viktige problemstillinger som bl.a:
-- Aksjerettslige krav til avtaler med
aksjonær og andre nærstående, og
konsekvenser av brudd
-- Skatte- og avgiftsrettslige krav til
”armlengde” for interne handler,
samt konsekvenser av brudd

-- Tilbakemeldingskultur, turnoff eller
Jippi yeah?
Foredragsholder:
Vigdis Johnsen, senior manager PwC

-- Det vil gis praktiske eksempler for å
belyse reglenes anvendelsesområde
og konsekvenser
Foredragsholder:
Tor Bjarne Dahl, advokat / partner PwC

14:45-15:00

Pause

15:00-15:45

Norsk økonomi i verden - hva står vi overfor i 2011 og fremover?
En betraktning rundt norske utsikter både på kort og lang sikt.
Foredragsholder: Roger Schjerva, statssekretær finansdepartementet

15:45-16:00

Oppsummering

www.econa.no

Torsdag 6. januar 2010 kl 08:30-16:00
Radissson Blu, Tromsø.
Registrering fra kl 08:00.

Påmeldingsfrist

Mandag 3. januar 2010.

Påmelding:

Elektronisk påmelding: reservations.tromso@radissonblu.com
Skriv navn, firma, fakturaadresse.
Velg foredrag ved påmelding.

Konferanseavgift:

Ordinær pris kr. 1 950,Studentmedlemmer kr. 400,Konferanseavgiften dekker lunsj og fyldig kursdokumentasjon.

Overnatting:

Hotellrom kan bestilles på telefon: 02525
Oppgi kode: skatte-og økonomikonferanse.
Pris inkl. frokost: kr 1.095,- (sgl. rom), kr 1.295,- (dbl. rom)

www.econa.no

