De Fiscale Kring | Trainingen 2018
Binnen ons vakgebied is het noodzakelijk om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen. Daarom is voortdurende bijscholing van groot belang en biedt De Fiscale
Kring een breed aanbod aan PE-trainingen van hoge kwaliteit. De Fiscale Kring is
uniek door haar actuele onderwerpen, waarbij kennis direct toepasbaar is in de
praktijk. Wij helpen u verder in uw werk en na het bijwonen van een training kunt u
uw klanten nóg beter adviseren.
De afgelopen acht jaren zijn met succes een aantal trainingen georganiseerd
waarbij een klanttevredenheid van ‘goed tot uitstekend’ werd toegekend. Ook
voor 2018 hebben wij een nieuwe cyclus van acht interessante trainingen gepland,
gericht op de zelfstandige belastingadviseur in het MKB.

1. Actualiteiten BTW

De actualiteiten op het gebied van de omzetbelasting zullen worden behandeld. Tijdens deze bijeenkomst komen o.a. de belangrijkste arresten van het Hof van Justitie EU en de Hoge Raad aan de orde
waarbij tevens de wijzigingen in de BTW-regelgeving zullen worden behan-deld die van belang zijn voor
de dagelijkse praktijk. Ook zal worden ingegaan op de BTW-aspecten t.a.v. het internationaal ondernemen. De nieuwe BTW-regels vanaf 1 januari 2018 zullen uiteraard ook worden besproken.
Datum:

22 maart 2018

Door:

de heer mr. R. (Roger) Klinkenberg, zelfstandig gevestigd BTW-adviseur.

2.	Nieuwe jurisprudentie 2018

De belangrijkste recente arresten in de sfeer van de IB (niet-winst) en LB. Uiteraard komen ook de uitspraken in de loonsfeer, waaronder die van het HvJ EU in het overzicht voorbij. Tevens zullen in deze bijeenkomst belangrijke arresten in de sfeer van IB-winst en vennoot-schapsbelasting worden behandeld.
Datum: 19 april 2018
Door: Spreker wordt nog bekend gemaakt

3. Fiscale adviezen

In deze interactieve bijeenkomst wordt nader ingegaan op de mogelijkheden van fiscale advisering in
de MKB-praktijk. O.a. aan bod komen de herstructurerings- en reorganisatiemogelijkheden met toepassing van de fiscale faciliteiten. Verder zal aandacht worden besteed aan wanneer zijn kosten aftrekbaar
(golfen, buitenlandse studiereizen, etc.)
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Voorzieningen (fiscale (on)mogelijkheden , HIR, VOF met partner, het optimaliseren DGA loon, auto van
de zaak: IB en LB, fiscale eenheid Vpb/OB, stille reserves benutten vanwege verliesverdamping, Box 3
vermogen en mogelijkheden in het kader van de BOR. Werkkostenregeling optimaliseren. Kortom, een
zeer waardevolle avond waarin u wordt bijgepraat op de fiscale tips en adviesmogelijkheden voor uw
cliënten in de MKB-praktijk.
Datum: 24 mei 2018
Door: Spreker wordt nog bekend gemaakt.

4. BTW en overdrachtsbelasting

In de onroerendgoedmarkt is kennis over de regels omtrent de BTW en overdrachtsbelasting onmisbaar.
In de bijeenkomst zal aandacht worden besteed aan de relevante regelgeving op het gebied van de BTW
en overdrachtsbelasting in de onroerendgoedsector. Tijdens deze bijeenkomst komen o.a. de recente
jurisprudentie en belangrijkste arresten van het Hof van Justitie EU en de Hoge Raad aan de orde.
Datum: 5 juli 2018
Door: Mr. R. (René) J.G.P. Severens, btw specialist bij Witlox Van den Boomen, te Waalre.

5. Juridische- en fiscale actualiteiten rondom te kiezen rechtsvormen

In deze bijeenkomst worden de juridische- en fiscale actualiteiten belicht over de te kiezen rechtsvorm
voor ondernemers in de MKB-praktijk. Aandacht zal worden besteed aan de voor- en nadelen, zowel
juridisch als fiscaal aan de verschillende rechtsvormen waar een onderne-mer in de MKB-praktijk tussen
kan kiezen. Wordt het een eenmanszaak, VOF, maatschap, N.V., B.V., coöperatie, LLP etc., etc. In het
kader van de juist te kiezen rechtsvorm spelen immers niet alléén fiscale overwegingen maar zeker ook
juridische overwegingen, zoals aan-sprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, invorderingsaspecten en
aspecten bij en t.a.v. faillissementen en surseance.
Datum: 27 september 2018
Door: de heer mr. E. Ong, Advocaten Eindhoven.

6. Loonbelasting actualiteiten

De loonheffingen is een belangrijke inkomstenbron voor de overheid. In deze bijeenkomst worden de
verschillende aspecten van de loonheffingen en aanverwante regelingen (o.a. sociale verzekeringen)
besproken. Hierbij komen o.a. aan de orde: De werkkostenregeling, de eindheffing en de ‘pseudo-eindheffingen’. Tevens zal aandacht worden besteed aan ontwik-kelingen op het gebied van het arbeidsrecht
en de aanpak van ‘schijnzelfstandigheid’ en de DBA. Daarbij spelen aspecten inzake de loonheffingen
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een hoofdrol bij de vraag hoe een opdrachtgever arbeid inhuurt. In de bijeenkomst zullen o.a. worden
besproken : Loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de bijdrage
Zvw in 2018.
Datum: 25 oktober 2018
Door: de heer mr. R. (Ronald) Jansen, eigenaar van adviesbureau Artikel 10.
Gespecialiseerd in loonbelasting & expats.

7. Vpb-actualiteiten en MKB

In de vennootschapsbelasting komen diverse regelingen voor welke van belang zijn voor de DGA/
MKB-praktijk zoals o.a. deelnemingsvrijstelling, de renteaftrek en de fiscale eenheid. De nieuwe ontwikkelingen op dit gebied zullen tijdens de bijeenkomst worden besproken. De aspecten t.a.v. de financiering
door de dga van zijn B.V. en de kwalificatie van de geldverstrekking (kapitaal, (on)zakelijke lening) en
eventuele borgstellingen komen hierbij aan de orde.
Ook fiscale aspecten in het kader van het creëren van een holdingstructuur, fusies, splitsingen in verband
met het juist voorsorteren en optimaliseren van de structuur voor de bedrijfsopvol-ging zijn hierbij van
belang.
Datum: 22 november 2018
Door: mr. H (Harrie) Handels, MKB-belastingadviseur,
Brinkmans Adviesgroep en Handels Belastingadviseurs te Weert.

8. Belastingpakket 2019

De belastingen zullen in 2018 ook weer belangrijke wijzigingen laten zien. Hoe werkt de nieuwe box-3
heffing, wordt het box-hoppen aangepakt, komt er een fictief rendement voor box 2 etc. In de bijeenkomst wordt o.a. het belastingplan 2018 besproken.
Datum: 20 december 2018
Door: Spreker wordt nog bekend gemaakt.
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Algemene informatie
De inleiders

De inleiders zijn ervaren in het overbrengen van kennis aan fiscaal opgeleide deelnemers. Zij kunnen bovendien de vertaalslag naar uw praktijk maken. Wij garanderen de kwaliteit van de trainingen.

Locatie

De trainingen vinden plaats in een vergaderzaal in het kantoorgebouw aan de Beemdstraat 1 te Eindhoven.
Er zijn voldoende gratis parkeerplaatsen !

Verloop van de trainingen

Vanaf 19.30 is er ontvangst met koffie en thee. Elke training start om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur.
U kunt vooraf een eigen casus over het onderwerp inbrengen. Een week voor aanvang van de training
kunt u de documentatie hiervan via uw eigen account van De Fiscale Kring downloaden. Verder is er ruime
gelegenheid voor uw vragen. Bij persoonlijke verhindering bij een training kunt u een plaatsvervang(st)er
laten deelnemen.

PE punten voor het Register Belastingadviseurs en de NBA

Het RB heeft medegedeeld dat aan elke vaktechnische training van 2 uur, 2 PE-punten worden toegekend.
Ook de NBA kent aan elke training 2 PE punten toe.

Registratie presentie bij Register Belastingadviseurs

Wij kunnen uw presentie digitaal kunnen registreren via PE-online, mits u een RB-lid bent.
Wij zullen dat voor u doen, U hoeft dat dan niet meer zelf te doen.

Prijs

Als u intekent voor alle acht trainingen van De Fiscale Kring in het kalenderjaar 2018, dan investeert u
€ 1.000,- exclusief BTW. Voor slechts € 125,- exclusief BTW per training bent u verzekerd van kwaliteit!
Een tweede deelnemer van dezelfde organisatie betaalt € 850,- exclusief BTW. U kunt ook voor een kleiner
aantal trainingen intekenen. U betaalt dan € 150,- exclusief BTW per training. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een factuur voor deelname in 2018.
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Wijzigingen voorbehouden

De Fiscale Kring behoudt zich het recht voor programma- en/of locatiewijzigingen aan te brengen. De deelnemers worden voorafgaand aan de bijeenkomst over eventuele wijzigingen geïnformeerd, voor zover deze
tijdig bekend zijn bij De Fiscale Kring.

Uw aanmelding

U kunt zich aanmelden met het bijgaande formulier.
Graag ontvangen wij deze aanmelding uiterlijk zaterdag 18 februari 2018,
per e-mail via info@accountantsoffice.nl,
per post via Dribbelheidseweg 10, 5421EH te Gemert.
Mocht u vragen hebben, belt u dan gerust.
We hopen u (weer) te mogen verwelkomen!
Met vriendelijke groeten,
De Fiscale Kring
Ton van de Sande RA			

Jennifer Skene

T 0413-206034 				

T 0413-206034

Cursus manager De Fiscale Kring 		

Project assistente De Fiscale Kring

secretariaat@defiscalekring.nl		 secretariaat@defiscalekring.nl
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Aanmeldingsformulier
Ik meld mij aan voor alle acht trainingen van De Fiscale Kring in 2018.
Alle trainingen 2018
Ik meld mij aan voor de volgende trainingen van De Fiscale Kring in 2018 (kruis aan):
Training 1 op 22 maart 2018

Training 5 op 27 september 2018

Training 2 op 19 april 2018

Training 6 op 25 oktober 2018

Training 3 op 24 mei 2018

Training 7 op 22 november 2018

Training 4 op 5 juli 2018		

Training 8 op 20 december 2018

Plaats								
Naam deelnemer 1
Lid van beroepsorganisatie
Lidnummer deelnemer 1
E-mailadres
Kantoornaam
Telefoonnummer
Handtekening

Naam deelnemer 2
Lid van beroepsorganisatie
Lidnummer deelnemer 2
E-mailadres
Kantoornaam
Telefoonnummer
Handtekening

Mail naar: info@accountantsoffice.nl

datum
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Tarievenlijst diensten 2018

Academy

Prijs

De Fiscale Kring (PE)
8 Trainingen

€ 1000 (per training € 125,00)

Elk volgende deelnemer per kantoor

€ 850 (per training € 106,25)

1 Training

€ 150
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