Fiscount Educatieprogramma 2021
Accountancy (A)

Fiscale Advisering (FA)

Juridische Ondersteuning (JO)

Zakelijke Begeleiding (ZB) /
Kantoororganisatie (KO)

Capita Selecta

Waar moet je op letten bij
beoordelingsverklaringen?

Beheers het boxenspel in de
inkomstenbelasting

Bedrijfseconomisch ontslag in onzekere tijden

Training Time management, maar dan anders

Ken je rechten, plichten en risico's bij
boekenonderzoek

11:00 - 12:30

Update Wwft I: identificatie cliënten en
kantoorbeleid

Vermogensetikettering en foutenleer bij woon/
werkpanden

Spot on: loonheffingen in 2022

Stel je veranderplan op in 10 stappen

Spot on: Ondernemingsrecht in 2021

13:00 - 14:30

Update Wwft II: correct melden van
ongebruikelijke transacties

Vermijd de tien grootste valkuilen in de btw

Update pensioenakkoord - aandachtspunten
bij wijziging collectieve pensioenregeling

Verandering is lastig: Hoe kan communicatie
verandering op gang brengen?

Nieuwe btw-regels bij e-commerce

Opstellen van betere prognoses

De coöperatie, verguisd en bejubeld?

Nieuwe regels voor opdrachtgevers & zzp'ers aandachtspunten en tips

NLP-communicatietechnieken voor
accountants en adviseurs (inleiding)

Geruisloze inbreng; bijzondere casusposities

Spot on: Ontslagrecht voor de HR-professional
in 2021

09:00 -10:30

online

Maandag

pauze

pauze

15:00 - 16:30
17:00 - 18:30
pauze

19:00 - 20:30
Kennis-upgrade externe verslaggeving

Fusies en splitsingen in de MKB-praktijk

De eerste 104 weken van ziekte: opvallende en
complexe aandachtspunten

Adviseer je klant proactief over
(stapel)financiering!

Actualiteiten formeel belastingrecht

Slimme aanpak COS 4400-opdrachten

Wat als ik kies voor bedrijfsopvolging in een
BV-structuur?

Borging van privacy in arbeidsrelaties

Praktijktraining: Zo geef én ontvang je
feedback

De aangifte erfbelasting onder het vergrootglas
- mis niets!

Strijden tegen fiscale boetes!

Pensioen, lijfrente en ODV krijgen ook tik van
echtscheiding mee

Coachend leidinggeven doe je zó

Grensoverschrijdende arbeid: de
struikelblokken

De fiscale eenheid Vpb in de MKB-praktijk

Actualiteiten en finesses lijfrente en
stamrechten

Kwaliteit op de loonafdeling. Een crime?

Slim testamentadvies op basis van profielen

Aftrek voorbelasting in de btw

Wel of niet werken na 104 weken
arbeidsongeschiktheid

Ondernemende medewerkers: Hoe krijg ik dat
voor elkaar?

Wegwijs in Transfer Pricing

Kansen en risico's bij due diligence-opdrachten

Maatschap, VOF en CV in de dagelijkse praktijk

Collectief vs. individueel arbeidsrecht & de ins
en outs van bedrijfstakpensioenfondsen

Salarisadministratie: bijzaak of
adviesgenerator?

Actualiteiten vastgoed in de btw

Waar moet je op letten bij
subsidieverklaringen?

De DGA en zijn nalatenschap: werk aan de
winkel!

Huurrecht bedrijfsruimte in vogelvlucht update 2021

Vergroot het vertrouwen en je krijgt zaken
sneller gedaan

Het nieuwe UBO-register - inschrijvingsplicht
en meer

11:00 - 12:30

Correct omgaan met waardering van
deelnemingen

Excessief lenen van de eigen vennootschap update 2021

Pensioenontwikkelingen 2021 en preview 2022

Zo ondersteun je je klant bij zakelijke mediation

Paardenbedrijven in de IB en BTW

13:00 - 14:30

Controle productieverantwoordingen WMO/
Jeugdwet

IB-aftrekposten voor de ondernemer: wat kan
nog wel en wat kan niet?

Kansen en risico’s bij advies aan DGA over
verzekeringsplicht

AVG in je kantoorbeleid - voor accountants en
(salaris)adviseurs

WHOA in crisistijd - wat je moet weten voor
cliënten in zwaar weer

Detecteren van significante aangelegenheden

Energie besparen samen met de fiscus

De flexibele arbeidsrelatie: do’s & don’ts

09:00 - 12:15

fysiek

Dinsdag

Omgaan met bewind en levenstestament

lunch

13:00 - 16:15
snack

16:45 - 20:00
diner

fysiek

Woensdag

09:00 - 12:15

Praktische toepassing Wwft binnen je kantoor

lunch

13:00 - 16:15

Aan de slag met overige assurance-opdrachten

snack

16:45 - 20:00
diner

09:00 -10:30

online

Donderdag

pauze

pauze

15:00 - 16:30
17:00 - 18:30

Kansen en risico’s bij advies aan de DGA over
Loonbelasting

