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Praktijkgericht

Rendement biedt een compleet aanbod 

fiscale trainingen, die geschikt zijn voor 

(fiscaal) adviseurs in het midden- en 

kleinbedrijf, maar ook voor financials en 

directeuren van mkb-ondernemingen. De 

praktijkgerichte trainingen zijn speciaal 

opgezet om u te helpen fouten in 

belastingaangiften te vermijden. Fouten 

kunnen immers leiden tot forse na-

heffingen en boetes en daar zit niemand 

op te wachten. Ook bieden wij trainingen 

die de omgang met de Belastingdienst 

behandelen of waarmee belasting be-

spaard kan worden.

Meer informatie of direct inschrijven?

Bij elke opleiding is een website vermeld. 

Via die website kunt u meer informatie vin-

den over de desbetreffende opleiding of u 

direct inschrijven. Het complete aanbod 

met congressen en opleidingen vindt u op: 

www.rendementco.nl.

Een compleet aanbod 
fiscale trainingen



Fiscale trainingen

Bedrijfskosten of toch
privéuitgaven?

In de belastingwetgeving zijn diverse kostenposten 
opgesomd die niet of slechts beperkt aftrekbaar zijn. 
De wet kent aftrekbeperkingen voor algemene kosten, 
kosten die betrekking hebben op de ondernemer zelf en 
diverse kostenposten in een BV. Daarnaast draagt ook 
de belastingrechter ruim bij aan het brede scala van niet 
of beperkt aftrekbare kosten. 
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
J	Wettelijke kostenaftrekbeperkingen
J	Van aftrek uitgesloten en beperkt aftrekbare kosten
J	Standsuitgaven
J	Kostenaftrek of onttrekking: uitdeling van winst
J	Het Cessna-criterium en het renpaardenarrest
J	Dividendbelasting: afdragen of bruteren
J	Het vermijden van kostenaftrekbeperkingen

Bestemd voor
J	Ondernemers met een BV of een eenmanszaak
J	Fiscalisten
J	Accountants en assistent-accountants
J	Adviseurs van ondernemers

PE-punten
J	6 punten voor het Register Belastingadviseurs (RB)
J	6 punten voor de Nederlandse Beroepsorganisatie van 

Accountants (NBA)
 
Aantal bijeenkomsten
J	1 bijeenkomst (2 dagdelen)

Prijs
J	€ 455 voor niet-abonnees
J	€ 420 voor abonnees van Rendement 

Meer informatie:
www.rendementco.nl/bkp

Belastingcontrole

Veel bedrijven zien met angst en beven een 
belastingcontrole door de fiscus tegemoet. Niet omdat 
zij met opzet de aangiften verkeerd invullen, maar 
omdat zij bang zijn dat er – door alle ingewikkelde 
fiscale regeltjes – per ongeluk fouten zijn gemaakt. En 
op een hoge naheffing of boete zit natuurlijk niemand 
te wachten. De training Belastingcontrole bereidt u 
optimaal voor op een belastingcontrole en de omgang 
met de controleur.
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
J	Rechten en plichten bij een belastingcontrole
J	Eisen aan de administratie
J	Horizontaal toezicht, convenanten, afspraken
J	Bewijslastverdeling en de omkering van de bewijslast

Bestemd voor
J	Controllers
J	Hoofden financiële administratie
J	Medewerkers financiële administratie
J	Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
J	Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
J	(Fiscaal) adviseurs

PE-punten
J	5,5 PE-punten voor het Register Belastingadviseurs 

(RB)

Aantal bijeenkomsten 
J	1 (2 dagdelen)

Prijs
J	€ 655 voor niet-abonnees
J	€ 555 voor abonnees van Rendement
J	€ 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J	€ 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

Meer informatie:
www.rendementco.nl/blc

Beleggen en de fiscus

De fiscale aspecten van beleggen staan weer volop in 
de belangstelling. De vermogensrendementsheffing 
in box 3 wordt ingrijpend aangepast en dat maakt 
het voor veel beleggers interessant om na te gaan of 
een boxhop met hun beleggingen fiscaal voordeel kan 
opleveren. Een belegger kan het rendement op zijn be-
leggingen fors verhogen door die in de fiscaal juiste box 
te plaatsen. In de training Beleggen en de fiscus wordt 
op praktische wijze uit de doeken gedaan hoe u tot een 
fiscaal optimaal beleggingsbeleid kunt komen.
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
J	De (voorgestelde) nieuwe box 3- heffing
J	Groene en vrijgestelde beleggingen
J	Belastbare vermogensinkomsten of onbelaste 

vermogenswinsten
J	Alternatieven voor sparen in box 3: de spaar -BV
J	De vrijgestelde beleggingsinstelling
J	Beleggen als resultaat uit overige werkzaamheid
J	Meer dan normaal actief vermogensbeheer
J	Plussen en minnen van het beleggen in de 

onderneming
J	Diverse praktijkvoorbeelden

Bestemd voor
J	Ondernemers met een BV of een eenmanszaak
J	Fiscalisten
J	Accountants en assistent-accountants
J	Adviseurs van ondernemers

PE-punten
J	6 punten voor het Register Belastingadviseurs (RB)
J	6 punten voor de Nederlandse Beroepsorganisatie van 

Accountants (NBA)
 
Aantal bijeenkomsten
J	1 bijeenkomst (2 dagdelen)

Prijs
J	€ 455 voor niet-abonnees
J	€ 420 voor abonnees van Rendement 

Meer informatie:
www.rendementco.nl/blf

BTW en BUA

Sinds 2013 moet u een BUA-berekening opnemen in 
de administratie. Voor kosten die zowel een zakelijk 
als een privékarakter hebben, is bepaald dat de BTW 
in eerste instantie aftrekbaar is maar dat in het laatste 
belastingtijdvak van het boekjaar een correctie moet 
worden aangegeven. Tijdens de training BTW en BUA 
hoort u wanneer en hoe u moet corrigeren.
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
J	Correctie relatiegeschenken en andere giften
J	Verstrekkingen voor persoonlijke doeleinden aan het 

personeel
J	Kantineregeling en zakelijke lunches
J	Eigen bijdrage
J	Drempel van € 227 exclusief BTW
J	Toepassing BUA-berekening en praktijkvoorbeelden

Bestemd voor
J	Hoofden en medewerkers financiële administratie 
J	Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren 
J	Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf 
J	(Fiscaal) adviseurs 

PE-punten
J	3 PE-punten voor het Register Belastingadviseurs (RB)

Aantal bijeenkomsten 
J	1 (2 dagdelen)

Prijs
J	€ 345 voor niet-abonnees
J	€ 295 voor abonnees van Rendement
J	€ 255 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J	€ 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

Meer informatie:
www.rendementco.nl/bua
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Voor alle opleidingen in deze folder geldt:  
tot e100 korting voor abonnees van Rendement!



Fiscale trainingen

BTW en buitenland

De omzetbelasting is erg ingewikkeld, maar als uw 
organisatie zaken doet over de grens zijn er nog 
meer regels. Zo is er verschil tussen transacties die 
plaatsvinden met EU-landen of met landen die niet bij 
de EU zijn aangesloten. Ook is er een verschil tussen 
het leveren of kopen van goederen of het verrichten van 
diensten. 
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
J	De gevolgen voor zaken doen met het buitenland
J	Het 0%-tarief
J	Factuur-eisen
J	BTW-identificatienummer
J	Wanneer bent u in Nederland BTW verschuldigd?
J	Wanneer en hoe kunt u de BTW in aftrek brengen?
J	Het verschil tussen zakendoen met particulieren of 

ondernemers
J	Wanneer en hoe moet u aangifte doen in het 

buitenland?

Bestemd voor
J	Hoofden financiële administratie
J	Medewerkers financiële administratie
J	Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
J	Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
J	(Fiscaal) adviseurs

PE-punten
J	5 PE-punten voor het Register Belastingadviseurs (RB)

Aantal bijeenkomsten 
J	1 (2 dagdelen)

Prijs
J	€ 655 voor niet-abonnees
J	€ 555 voor abonnees van Rendement
J	€ 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J	€ 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

Meer informatie:
www.rendementco.nl/btl

BTW in de administratie

De administratie speelt een belangrijke rol in de 
omzetbelasting. Voor de BTW is het belangrijk dat alle 
facturen gecheckt worden voordat ze betaald worden 
én dat de juiste BTW-codes worden toegepast. Dit 
is de verantwoordelijkheid van de medewerkers van 
de administratie. Als de administratie helemaal op 
orde is, is de kans op fouten in de BTW-aangifte een 
stuk kleiner. U voorkomt daarmee hoge boetes en 
naheffingen. Vermijd dus alle BTW-valkuilen! 
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
J	Factuurvereisten en administratieve verplichtingen
J	Inkoop(facturen)
J	Verkoop(facturen)
J	Focus Belastingdienst
J	Praktische tips

Bestemd voor
J	Hoofden financiële administratie
J	Medewerkers financiële administratie
J	Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
J	Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
J	(Fiscaal) adviseurs

PE-punten
J	5 PE-punten voor het Register Belastingadviseurs (RB)

Aantal bijeenkomsten 
J	1 (2 dagdelen)

Prijs
J	€ 655 voor niet-abonnees
J	€ 555 voor abonnees van Rendement
J	€ 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J	€ 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie
 

 
 

Meer informatie:
www.rendementco.nl/adm

BTW in de praktijk

De omzetbelasting roept in de praktijk veel vragen op. 
De BTW staat immers bekend als de meest ingewikkelde 
belastingsoort. Tijdens de training BTW in de praktijk 
wordt uw algehele kennis over de BTW-wetgeving 
naar een hoger niveau gebracht, zodat u fouten in de 
toekomst kunt voorkomen. 
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
J	Wie is belastingplichtig?
J	Hoe zit het met de fiscale eenheid BTW?
J	Vrijstellingen
J	Wanneer bestaat er recht op aftrek van 

voorbelasting?
J	Administratieve en factuurverplichtingen
J	Boetes
J	BTW-transacties binnen en buiten de EU
J	BTW-correcties (zoals BUA, correctie privégebruik 

auto en woning, herziening)
J	Bijzondere teruggave BTW

Bestemd voor
J	Hoofden financiële administratie
J	Medewerkers financiële administratie
J	Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
J	Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
J	(Fiscaal) adviseurs

PE-punten
J	5 PE-punten voor het Register Belastingadviseurs (RB)

Aantal bijeenkomsten 
J	1 (2 dagdelen)

Prijs
J	€ 655 voor niet-abonnees
J	€ 555 voor abonnees van Rendement
J	€ 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J	€ 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

Meer informatie:
www.rendementco.nl/btw

BTW in de zorg

Er worden grote veranderingen doorgevoerd in de zorg. 
Deze veranderingen leiden tot veel BTW-gerelateerde 
vragen. De BTW-regelgeving is heel complex en er 
wordt in de praktijk te snel vanuit gegaan dat een 
BTW-vrijstelling van toepassing is. Tijdens de training 
BTW in de zorg wordt u wegwijs gemaakt in de 
complexe BTW-regelgeving in de zorgbranche. Naast de 
hoofdlijnen komen ook verschillende uitzonderingen aan 
bod. Er is veel ruimte voor het stellen van vragen en het 
behandelen van praktijkvoorbeelden.
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
J	BTW en zorginstellingen
J	BTW en WMO
J	BTW en zzp’ers in de zorg
J	BTW en detachering
J	BTW en subsidies
J	BTW-valkuilen en oplossingen

Bestemd voor
J	Controllers in de zorgsector
J	Hoofden en medewerkens financiële administratie in 

de zorgsector
J	Accountants in de zorgsector

PE-punten
J	5 PE-punten voor het Register Belastingadviseurs (RB)

Aantal bijeenkomsten 
J	1 (2 dagdelen)

Prijs
J	€ 655 voor niet-abonnees
J	€ 555 voor abonnees van Rendement
J	€ 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J	€ 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

Meer informatie:
www.rendementco.nl/btz
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Fiscale trainingen

De DGA: salaris,
verzekeringsplicht en 
rekening-courant
De gebruikelijkloonregeling voor directeuren-
grootaandeelhouders (DGA's) is per 2015 ingrijpend 
gewijzigd. Deze wetswijziging heeft voor veel DGA’s 
tot gevolg dat zij een hoger salaris bij de BV moeten 
opnemen. Maar veel DGA’s willen juist een lager salaris. 
De werkkostenregeling biedt hier – onverwachte 
– mogelijkheden. Verder wil de fiscus het excessief 
lenen bij de eigen BV ontmoedigen. De Regeling 
aanwijzing (verzekeringsplicht) DGA heeft voor veel 
DGA’s tot gevolg dat zij de verzekeringsplicht voor 
werknemersverzekeringen opnieuw moeten beoordelen. 
Het onderscheid tussen statutair en titulair directeur is 
daarbij leidend. Na deze cursus kent u de spelregels om 
de arbeidsbeloning van de DGA bij de BV – fiscaal – 
verantwoord vast te stellen. 

Bestemd voor
J	Ondernemers met een BV
J	Fiscalisten
J	Accountants en assistent-accountants
J	Adviseurs van ondernemers

PE-punten
J	6 punten voor het Register Belastingadviseurs (RB)
J	6 punten voor de Nederlandse Beroepsorganisatie van 

Accountants (NBA)

Aantal bijeenkomsten 
J	1 (2 dagdelen)

Prijs
J	€ 455 voor niet-abonnees
J	€ 420 voor abonnees van Rendement 

Meer informatie:
www.rendementco.nl/dgs

De eigen woning: 
meer fiscaal voordeel

De aftrek eigen woning wordt de laatste jaren minder: 
de hypotheekrente is laag én de renteaftrek wordt niet 
meer tegen het hoogste IB-tarief verleend. Ondernemers 
die hun woning tot het ondernemingsvermogen rekenen 
hebben geen last van die aftrekbeperking. Een boxhop 
met de eigen woning kan de ondernemer flink wat 
fiscaal voordeel opleveren. Dat fiscaal voordeel is ook 
weggelegd voor particuliere eigenwoningbezitters met 
vermogen in box 3. Voor een DGA kan weer een andere 
boxhop voordelig zijn: een saleleaseback van de eigen 
woning met de BV. Tijdens deze training hoort u alle 
mogelijkheden.    
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
J	De fiscale behandeling van de eigen woning in box 1
J	Verhuisregelingen, aflossingsstanden en 

eigenwoningreserve
J	De jubelton voor de eigen woning: één of twee keer?
J	Het vervallen van de Hillen-aftrek
J	Drie fiscaal gunstige versies van boxhoppen

Bestemd voor
J	Ondernemers met een BV of een eenmanszaak
J	Fiscalisten, accountants en assistent-accountants
J	Adviseurs van ondernemers
J	Particulieren

PE-punten
J	6 punten voor het Register Belastingadviseurs (RB)
J	6 punten voor de Nederlandse Beroepsorganisatie van 

Accountants (NBA)

Aantal bijeenkomsten 
J	1 (2 dagdelen) 

Prijs
J	€ 445 voor niet-abonnees
J	€ 420 voor abonnees van Rendement 

Meer informatie:
www.rendementco.nl/ewo
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Alle trainingen uit deze folder kunnen ook bij u op de zaak gegeven worden. Op maat ge-
maakt en meestal stukken voordeliger! Een incompany-training kan bovendien helemaal 
afgestemd worden op de situatie in úw organisatie. Door specifieke cases te gebruiken, 
zullen de deelnemers deze meteen herkennen uit de praktijk.

Interesse?
Vraag een vrijblijvende offerte aan via incompany@rendement.nl of via (010) 224 80 05. 
Of kijk op www.rendementco.nl/incompany.

Een fiscale training voor meerdere 
collega’s tegelijk: 
voordeliger én volledig op maat 
gemaakt!

www.rendementco.nl/incompany



Fiscale trainingen

Een belastingvrije
bedrijfsopvolgings-
regeling
De Successiewet kent een aantrekkelijke faciliteit voor 
het schenken of vererven van ondernemingsvermogen: 
de bedrijfsopvolgingsregeling (BOF). De BOF omvat 
drie gunstregelingen met diverse voorwaarden. De 
ondernemer kan bij de overdracht van zijn eenmanszaak 
of de aanmerkelijkbelangaandelen in zijn BV de BOF 
combineren met de doorschuifregelingen in de inkom-
stenbelasting. In deze training bespreken we alle ins en 
outs van de BOF. 
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
J	Bedrijfsopvolging door schenking of vererving
J	Voorwaarden en vereisten 
J	De doorschuifregelingen 
J	De voortzettingswaarde van de onderneming
J	Het ondernemingsvermogen: uitbreidingen en 

beperkingen
J	Uitstel van betaling
J	Effect op diverse testamentvormen
J	Verschillende praktijkcases

Bestemd voor
J	Ondernemers met een BV of een eenmanszaak
J	Fiscalisten
J	Accountants en assistent-accountants
J	Adviseurs van ondernemers

PE-punten
J	6 punten voor het Register Belastingadviseurs (RB)
J	6 punten voor de Nederlandse Beroepsorganisatie van 

Accountants (NBA)

Aantal bijeenkomsten 
J	1 (2 dagdelen) 

Prijs
J	€ 445 voor niet-abonnees
J	€ 420 voor abonnees van Rendement 

Meer informatie:
www.rendementco.nl/bvb

Een firma/maatschap 
voor de DGA en zijn BV

De keuze tussen BV of IB-onderneming is maatwerk. 
Een DGA van een BV kan voor beide opties gaan, 
door de bedrijfsactiviteiten onder te brengen in een 
vennootschap onder firma met zijn BV. Zo kan hij ook 
de ‘dure’ belastingheffing op zijn salaris voorkomen én 
gebruikmaken van de vele profijtelijke regelingen voor 
IB-ondernemers. Tijdens deze training hoort u hoe een 
DGA de vof of maatschap kan inzetten als instrument 
voor taxplanning.    
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
J	Overdracht van bedrijfsactiviteiten naar vof of 

maatschap
J	De firmaproblematiek
J	Optimaal profijt van de IB-ondernemersregelingen
J	Het vermijden van de nieuwe afschrijvingsbeperking 

op onroerend goed in de BV
J	Aandelen in de BV: box 2 of box 1
J	Gevolgen voor de gebruikelijkloonregeling en de 

TBS-regeling
J	Persoonlijke aansprakelijkheid DGA

Bestemd voor
J	Ondernemers met een BV
J	Fiscalisten, accountants en assistent-accountants
J	Adviseurs van ondernemers

PE-punten
J	6 punten voor het Register Belastingadviseurs (RB)
J	6 punten voor de Nederlandse Beroepsorganisatie van 

Accountants (NBA)

Aantal bijeenkomsten 
J	1 (2 dagdelen) 

Prijs
J	€ 445 voor niet-abonnees
J	€ 420 voor abonnees van Rendement 

Meer informatie:
www.rendementco.nl/fir

Fiscale 
(eindejaars)actualiteiten

Ondernemers én particulieren moeten tegen het eind 
van 2020 aan de slag met de vele fiscale voorstellen van 
Prinsjesdag 2020 én de fiscale plannen uit het Regeer-
akkoord van het kabinet-Rutte III. Die plannen vergen 
in veel situaties een heroriëntatie op de fiscale positie. 
Ondernemers en particulieren moeten op tijd op al die 
wijzigingen inspelen om de belastingdruk over het lo-
pende jaar - zowel zakelijk als privé - te beperken en om 
goed voorbereid op de nieuwe fiscale regelingen 2021 
in te gaan. Na deze training kunt u de vele eindejaars-
tips direct toepassen voor uw relaties en/of voor uzelf, in 
de zaak of privé.

De concrete onderwerpen worden na Prinsjesdag 
bekendgemaakt.

Bestemd voor
J	Ondernemers met een BV of een eenmanszaak
J	Fiscalisten, accountants en assistent-accountants
J	Adviseurs van ondernemers
J	Particulieren

PE-punten
J	6 punten voor het Register Belastingadviseurs (RB)
J	6 punten voor de Nederlandse Beroepsorganisatie van 

Accountants (NBA)

Aantal bijeenkomsten 
J	1 (2 dagdelen) 

Prijs
J	€ 445 voor niet-abonnees
J	€ 420 voor abonnees van Rendement 

Meer informatie:
www.rendementco.nl/fac
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bij alle fiscale trainingen
Bewijs van kwaliteit
Diverse branche-organisaties verlangen van de bij 
hun geregistreerde leden dat zij zich middels zelf-
studie blijven ontwikkelen. Een diploma van tien 
jaar geleden zegt immers niets over uw kennis 
van de huidige wet- en regelgeving.
De fiscale trainingen van Rendement worden door 
het Register Belastingadviseurs en/of 
de Nederlandse Beroepsorgani- 
satie van Accountants van 
een dusdanige kwaliteit 
geacht, dat u daarmee 
zogenoemde PE-punten 
kunt behalen. Met het 
behalen van voldoende 
PE-punten binnen een 
bepaald tijdsbestek bewijst u 
dat u uw vakkennis op peil 
houdt. 



Fiscale trainingen

Kansen en valkuilen 
in de bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een beschikking van de 
Belastingdienst, heeft u de mogelijkheid om in bezwaar 
te gaan. Voor de bezwaarfase geldt: nieuwe ronde, 
nieuwe kansen. Pakt u het bezwaar niet goed aan, dan 
is het al bij voorbaat gedoemd om te mislukken. Tijdens 
de training Kansen en valkuilen in de bezwaarprocedure 
hoort u hoe het proces verloopt, aan welke eisen u 
moet voldoen en wat uw rechten zijn. Kennis hiervan is 
noodzakelijk om een succesvol bezwaar in te dienen.
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
J	Eisen bezwaarschrift
J	Het inzagerecht
J	Het hoorrecht
J	Bewijslastverdeling
J	Inlichtingenplicht

J	Dwangsom, 
ingebrekestelling

J	Kostenvergoedingen
J	Mandatering
J	In beroep gaan

Bestemd voor
J	Controllers
J	Hoofden financiële administratie
J	Medewerkers financiële administratie
J	Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
J	Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
J	Fiscaal) adviseurs

PE-punten
J	5,5 PE-punten voor het Register Belastingadviseurs 

(RB)

Aantal bijeenkomsten 
J	1 (2 dagdelen)

Prijs
J	€ 655 voor niet-abonnees
J	€ 555 voor abonnees van Rendement
J	€ 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J	€ 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

Meer informatie:
www.rendementco.nl/bzp

Tien cases voor
belastingbesparing

Er zijn talloze manieren waarop MKB-ondernemers 
de belastingheffing naar hun hand kunnen zetten. In 
deze training bespreken we tien voorbeelden aan de 
hand van cases uit de MKB-praktijk. Bovendien krijgt u 
concrete tips waarmee u direct aan de slag kunt voor 
uzelf of voor uw cliënten. 
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
J	Schuiven met de winstbelasting: de grenzen van goed 

koopmansgebruik
J	Kostenaftrekbeperking: hoe is die te vermijden?
J	Kostenaftrek voor de werkruimte thuis
J	Optimaal investeren en afschrijven: in de BV of juist 

niet?
J	Hoe laag kan het DGA-salaris in de BV zijn?
J	Een nieuwe medewerker: werknemer of ZZP-er?
J	Belastingvrij loon: in soorten en maten
J	Een nieuwe bedrijfsactiviteit: de beste financiering
J	Uw kind als ondernemer: een vliegende start 

meegeven
J	Geld over om te beleggen: kies de goede box!

Bestemd voor
J	Ondernemers met een BV of een eenmanszaak
J	Fiscalisten
J	Accountants en assistent-accountants
J	Adviseurs van ondernemers

PE-punten
J	6 punten voor het Register Belastingadviseurs (RB)
J	6 punten voor de Nederlandse Beroepsorganisatie van 

Accountants (NBA)

Aantal bijeenkomsten 
J	1 (2 dagdelen) 

Prijs
J	€ 455 voor niet-abonnees
J	€ 420 voor abonnees van Rendement 

Meer informatie:
www.rendementco.nl/tcb

Vastgoed exploiteren: 
in privé of in de zaak? 

De fiscale spelregels lopen sterk uiteen voor het 
zakelijk of privé exploiteren van vastgoed. Een 
exploitant heeft daarbij geen vrije keus. De feitelijke 
exploitatie is beslissend voor de fiscale behandeling. 
De belastingwetgeving maakt onderscheid tussen 
beleggingsvastgoed en vastgoed dat de ondernemer 
voor zijn bedrijfsvoering gebruikt. Dat is van belang voor 
onder andere de afschrijving, de investeringsfaciliteiten 
en de BTW-verrekening.   
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
J	De particuliere vastgoedexploitant: box 3 of box 1
J	Afschrijving: kosten van onderhoud of verbetering
J	Afschrijvingsbeperking in de winstsfeer
J	Afwaarderen op lagere bedrijfswaarde
J	BOR: wel of geen ondernemingsvermogen
J	BTW-verrekening; leegstand van vastgoed
J	WOZ: waardering en werktuigenvrijstelling 

Bestemd voor
J	Ondernemers met een BV of een eenmanszaak
J	Fiscalisten, accountants en assistent-accountants
J	Adviseurs van ondernemers

PE-punten
J	6 punten voor het Register Belastingadviseurs (RB)
J	6 punten voor de Nederlandse Beroepsorganisatie van 

Accountants (NBA)

Aantal bijeenkomsten 
J	1 (2 dagdelen) 

Prijs
J	€ 455 voor niet-abonnees
J	€ 420 voor abonnees van Rendement 

Meer informatie:
www.rendementco.nl/vas

Verdiepingsdag 
BTW-actualiteiten

De ontwikkelingen op het gebied van de omzetbelasting
staan niet stil. Zo is per 1 januari de 
kleineondernemersregeling (KOR) voor ondernemingen 
die jaarlijks een klein bedrag aan BTW moeten afdragen 
helemaal herzien. En natuurlijk zal ook een eventuele 
Brexit grote gevolgen voor de BTW hebben.

Bestemd voor
J	Hoofden financiële administratie
J	Medewerkers financiële administratie
J	Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
J	(Fiscaal) adviseurs
J	Accountants

PE-punten
J	5 PE-punten voor het Register Belastingadviseurs (RB)

Aantal bijeenkomsten 
J	1 (2 dagdelen)

Prijs
J	€ 655 voor niet-abonnees
J	€ 555 voor abonnees van Rendement
J	€ 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J	€ 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

Meer informatie:
www.rendementco.nl/vbt
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Fiscale trainingen

Vpb in de praktijk

Een Vpb-aangifte moet voor 1 juni van een bepaald 
jaar gedaan zijn, tenzij u uitstel heeft gekregen. U wilt 
natuurlijk geen boetes vanwege het te laat indienen 
van de Vpb-aangifte. En u wilt ook niet te veel belasting 
betalen over de winst van uw organisatie. Tijdens de 
training Vpb in de praktijk hoort u of uw organisatie 
belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting 
en waar u allemaal op moet letten bij het doen van 
aangifte Vpb.
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
J	Belastingplichtige lichamen
J	Objectieve belastingplicht
J	Vrijstellingen
J	Renteaftrekbeperkingen
J	Verliesverrekening
J	Deelnemingsvrijstelling
J	Fiscale eenheid
J	Uitstel aanvragen
J	Actuele ontwikkelingen

Bestemd voor
J	Controllers
J	Hoofden financiële administratie
J	Medewerkers financiële administratie
J	Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
J	Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf

PE-punten
J	5,5 PE-punten voor het Register Belastingadviseurs 

(RB)

Aantal bijeenkomsten 
J	1 (2 dagdelen)

Prijs
J	€ 655 voor niet-abonnees
J	€ 555 voor abonnees van Rendement
J	€ 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J	€ 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

Meer informatie:
www.rendementco.nl/vpb

ZZP-ers en de fiscus 

Het aantal ZZP-ers in ons land blijft explosief groeien. 
De fiscale en arbeidsrechtelijke regelingen voor deze 
groep ondernemers wordt per 2021 ingrijpend gewij-
zigd. In deze cursus bespreken we de aangekondigde 
nieuwe regelingen en de gevolgen daarvan voor de – 
fiscale – positie van ZZP-ers.
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
J	Winst uit onderneming, loondienst of resultaat uit 

overige werkzaamheden
J	Vast of flexibel: schijnzelfstandigheid; de drie catego-

rieën ZZP-ers
J	Het handhavingsbeleid van de fiscus: de Wet DBA en 

kwaadwillenden
J	De ondernemersfaciliteiten: kansen en bedreigingen
J	Het toetsingsrecht van de fiscus bij praktijkkosten
J	Fiscale aspecten van de werkruimte in of bij huis
J	Samenwerkingsvormen, de maatschap en firma
J	De ZZP-BV: transparant of niet
J	Diverse praktijkcases

Bestemd voor
J	Ondernemers met een BV of een eenmanszaak
J	Fiscalisten
J	Accountants en assistent-accountants
J	Adviseurs van ondernemers

PE-punten
J	6 punten voor het Register Belastingadviseurs (RB)
J	6 punten voor de Nederlandse Beroepsorganisatie van 

Accountants (NBA)

Aantal bijeenkomsten 
J	1 (2 dagdelen) 

Prijs
J	€ 455 voor niet-abonnees
J	€ 420 voor abonnees van Rendement 

Meer informatie:
www.rendementco.nl/zzp
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OOK VAN RENDEMENT: 

EEN COMPLEET AANBOD 

FINANCIËLE OPLEIDINGEN

Van 
eendaagse 

opstapcursus
tot opleiding

Praktijkdiploma 
Boekhouden 

(PDB®)

K	 Aansluiting tussen financiële en

 salarisadministratie

K	 Actualiteiten Debiteurenbeheer

K	 Actualiteiten Financiële analyse

K	 Auto van de zaak

K	 Basiskennis Boekhouden (BKB®)

K	 Basiskennis Calculatie (BKC®)

K	 Bedrijfsadministratie (niveau 3, 4 en 5)

K	 Financieel Assistent

K	 Jaarafsluiting en controle grootboek

K	 Krediet aanvragen

K	 Opstap Financiële Administratie

K	 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB®)

K	 SBR in de praktijk

K	 Werkkapitaalbeheer

Naast de in deze folder besproken fiscale trainingen, heeft Rendement ook een 
compleet aanbod aan financiële opleidingen. We zetten ze voor u op een rijtje:

Voor meer informatie over deze opleidingen gaat u naar: 
www.rendementco.nl/financieel

PE-punten
5,5

PE-punten
6



F0120FIS

Postbus 27020, 3003 LA  Rotterdam    
telefoon: (010) 224 80 05

e-mail: opleidingen@rendement.nl     
www.rendementco.nl

Ga naar www.rendementco.nl 
en download de gids met 

het complete aanbod opleidingen 
en congressen

Opleiding van Rendement: actueel, professioneel en praktijkgericht

Algemene informatie
over de opleidingen 
in deze folder

Rendement

Opleidingen & Congressen

20202020
Gratis

Opzet opleidingen
De opleidingen worden onderwezen in één of meerdere 
uitgebreide praktijkbijeenkomst(en), waarin de stof aan 
de hand van praktijkvoorbeelden wordt toegelicht en de 
docent ingaat op uw persoonlijke vragen. Bij meerdaagse 
opleidingen kunt u de gehele duur van de opleiding met 
uw vragen terecht bij de docent. 

Studiemateriaal en -kosten
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, parkeer- en 
reiskosten. Bij de prijzen zijn de bijeenkomsten (incl. 
lunch of diner), (digitaal) studiemateriaal en de bege-
leiding door de docenten inbegrepen. Eventuele extra 
kosten voor examengelden (zie www.associatie.nl) en 
verplichte literatuur (boekenlijst) zijn niet in dit bedrag 
opgenomen. 

Cedeo-erkend
Rendement is ‘Cedeo-erkend’. Deze erkenning is 
gebaseerd op regelmatige klanttevredenheidsonderzoe-
ken door het onafhankelijke Cedeo. Cedeo verleent het 
predikaat ‘Cedeo-erkend’ pas als minimaal 80% van de 
ondervraagde klanten ‘tevreden tot zeer tevreden’ is over 
de uitvoering, de docenten en de organisatie.


