Actualiteiten loonheffingen

Details
Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
26 november 2019 - Vianen
Tijd
15:00 - 20:00
Prijs
€ 395,00 (leden) / € 450,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
MKB-accountants
Niveau
Advanced



Accountancy

Datum en locatie
26 november 2019 - Vianen

Inschrijven

Inschrijven

RB: 4 PE-uren (onderverdeling conform PE-reglement RB)

Inhoud
Ruim 60% van alle belasting- en premie-opbrengsten betreft loonheffingen. De
werkkostenregeling, de eindheffing en de 'pseudo-eindheffingen' laten zien hoe deze heffingen
zich geleidelijk ontwikkelen: van een voorheffing op het loon van de werknemer tot een
loonsomheffing die rechtstreeks bij de werkgever wordt geheven.
De loonheffingen worden meer en meer het probleem van de werkgever. Daarbij spelen de
loonheffingen een hoofdrol bij de vraag hoe een opdrachtgever arbeid inhuurt. Ontwikkelingen
op het gebied van het arbeidsrecht en de aanpak van 'schijnzelfstandigheid' laten fiscaal diepe
sporen na.

Doelstelling
Loonbelasting, premie volksverzekeringen, en de premies werknemersverzekeringen: na afloop
bent u helemaal bijgepraat over deze onderwerpen.

Inhoud
Vanzelfsprekend staat de actualiteit centraal, de definitieve inhoud van deze cursusdag wordt
dan ook later bekend gemaakt. De voorlopige inhoud van de cursus bestaat uit;
Stand van zaken Wet DBA
De laatste ontwikkelingen op het gebied van de werkkostenregeling
Nieuwe regels op het punt van inlenen van personeel?
Aandachtspunten voor de DGA
Belastingplan 2020: waar moeten we rekening mee gaan houden?
Uiteraard wordt de definitieve inhoud op de actualiteit van dat moment afgestemd

Bestemd voor
Iedere financiële en juridische professional die op de hoogte wil blijven van de laatste
ontwikkelingen binnen de loonheffingen, zoals accountants en ervaren salarisadviseurs.

Docenten

mr. Ton Mertens
zelfstandig gevestigd belastingadviseur en docent loonheffingen aan de Universiteit van
Amsterdam en de Universiteit Leiden

Locatie
De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Vianen in Vianen

Adres
Van der Valk Hotel Vianen
Prins Bernhardstraat 75
Vianen
Telefoonnummer
0347325921

E-mailadres
sales@vianen.valk.nl



Routebeschrijving

