Vergoedingen en verstrekkingen: Werkkostenregeling
“Al hetgeen uit dienstbetrekking wordt genoten is loon, ook vergoedingen en verstrekkingen”,
vindt de fiscus. Toch willen we niet over alle betalingen aan een werknemer meteen belasting en premies
betalen, integendeel!
Resultaat: U kunt bepalen wat “onbelast” mag worden vergoed of verstrekt en u kunt een deugdelijke onderbouwing opstellen van een vaste
kostenvergoeding. Hiermee voorkomt u naheffingen van fiscus en discussies met uw medewerkers.

Cursusdoel
De workshop Vergoedingen en verstrekkingen leidt u in één dag door de beschikbare faciliteiten binnen de wet loonbelasting. Aan de hand van
theorie maar vooral uw praktijk doorlopen we de mogelijkheden die de wetgever ons biedt, om daar waar mogelijk de (deels onbelaste) kansen te
benutten. Tegelijkertijd wordt u zich bewust van de vele haken en ogen die vaak hand in hand gaan met fiscaalvriendelijke beloningscomponenten.
Na het volgen van onze workshop kost het u geen moeite de juiste antwoorden te vinden op vragen van werkgevers- of werknemerskant en
doorziet u de valkuilen.

Studiebelasting
Naast het volgen van de workshop is er geen verdere studiebelasting. Wel wordt van u een actieve houding verwacht en daar waar mogelijk een
inbreng vanuit uw praktijk.

Vooropleiding
Om met succes aan de workshop deel te nemen is kennis op MBO-niveau gewenst. Er zijn geen specifieke toelatingseisen.

Voor wie bestemd?
De workshop vergoedingen en verstrekkingen is bedoeld voor iedereen die de (mede)verantwoordelijkheid draagt bij de uitvoering van
arbeidsvoorwaarden zoals loonadministrateurs en P&O medewerkers.

Certificering
De workshop wordt afgesloten met een deelnamecertificaat.

Studiemateriaal
Gedurende de workshop wordt er gebruik gemaakt van de Handboek Loonheffingen 2016.

Aard en tijdsduur
Workshop 1 dag (9:30 – 16:30 uur)
Kosten € 395,Locatie Eindhoven
Data: 21 april 2016 | 26 mei 2016 | 29 september 2016 | 10 november 2016

Voorwaarden
Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u binnen 2 weken een voorlopige bevestiging alsmede een factuur. Na ontvangst van uw betaling krijgt u de
definitieve bevestiging.
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Prijs- en productwijzigingen voorbehouden.
Bent u verhinderd?
Tot drie weken voor aanvang van de cursus kunt u schriftelijk annuleren. Wij berekenen dan € 75,- administratiekosten. Daarna berekenen wij het
volledige bedrag. U kunt uw plaats altijd laten innemen door een collega. Hieraan zijn geen bijkomende kosten verbonden. Indien u een les
verhinderd bent zullen wij onze uiterste best doen u in staat te stellen in een andere plaats te laten inhalen.

Inschrijven:
Mail simpelweg de volgende gegevens naar info@pzadvies.nl :
Bedrijfsnaam, postadres, postcode/plaats, contactpersoon met emailadres en telefoonnummer,
naam, geboortedatum en functie van de deelnemer(s).

