PRAKTIJKGERICHTE
CURSUS LOONHEFFINGEN
VOOR PROVINCIES
DONDERDAG 26 SEPTEMBER 2019

Een leerzame middag waarin alle actualiteiten op het gebied
van de loonheffingen worden behandeld. Met praktijkvoorbeelden
nemen wij alle belangrijke aandachtspunten voor de loonheffingen
bij provincies met u door. Tijdens en na de cursus is er alle ruimte
om uw vragen te stellen en uw casussen in te brengen.
Als fiscaal specialisten voor de overheid zien wij dat er veel vragen
op het gebied van loonheffingen leven die specifiek spelen bij provincies.
Daarom hebben wij een cursus specifiek voor de meest voorkomende
loonheffingenproblematiek van provincies voorbereid.

Schrijf u nu in!
De volgende actuele onderwerpen
komen onder meer aan bod:
Werkkostenregeling, POB en IKB
Duurzame inzetbaarheid,
generatiepact regelingen en
beëindigingsafspraken
Diverse vormen van duurzaam
(elektrisch) vervoer (auto’s, OV,
fietsen etc.)
Nieuwe CAO provincies en
personeelshandboek
Wet DBA (inhuur zelfstandigen)
Belastingdienst standpunten inzake
specifieke casus afstemmingen en
HT loonheffingen aandachtspunten.
Daarnaast nemen wij graag samen met u
de loonheffingsaandachtspunten van de
verstrekkingen aan medewerkers en de
arbeidsvoorwaarden uit de nieuwe CAO
provincies met u door. Ook behandelen
we de fiscale regels ten aanzien van
de belangrijkste eigen regelingen in
aanvulling of afwijking van de CAO. Graag
nemen wij u mee in -de nog te nemenacties ten aanzien van beleid, uitvoering
en handhaving in relatie tot onder
meer de arbeidsvoorwaarden, wnra en
fiscaliteit.
Kortom: een op maat gemaakte
fiscale cursus voor medewerkers
van provincies zoals juristen, HRmedewerkers, salarisadministrateurs,
beleidsmedewerkers en OR-leden. Aan
de hand van actuele praktijkvoorbeelden
laten wij u zien welke fiscale
aandachtspunten er zijn. Er is uiteraard
volop gelegenheid tot het stellen van
vragen en het inbrengen van eigen
casussen. Samen met andere provincies
vergelijken en bespreken we welke keuzes
en casussen er zijn, zodat uw risico’s en
kansen duidelijk inzichtelijk zijn!

Datum: donderdag 26 september 2019
Tijdstip: 12.00 uur ontvangst met
een broodje, cursus van
12.30 - 16.00 uur (aansluitend op 		
IPO-overleg fiscaliteit)
Locatie: Utrecht, vergadercentrum Seven 		
(loopafstand station CS)

Kosten
Deelname aan de cursus kost
€ 295 per persoon exclusief btw.
Dit is inclusief koffie, thee en broodjes
bij ontvangst. Van 12.00 tot 12.30 uur
staan er broodjes klaar.

Trainers
De cursus wordt verzorgd door
mr. Marjon van Ginhoven, een zeer
ervaren specialist loonheffingen op
het gebied van overheidsinstellingen.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze
cursus door een e-mail te sturen naar:
secretariaat@fiscaliade.nl. Vermeld
hierbij de namen van de deelnemers en
eventueel onderwerpen of specifieke
casussen die u graag behandeld ziet
worden.
Wij zien er naar uit u deze middag te
mogen begroeten!
Met vriendelijke groet.
Marjon van Ginhoven

Marjon van Ginhoven
06 - 82 01 21 50 of via e-mail:
marjon.van.ginhoven@fiscaliade.nl
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