UP-TO-DATE
CURSUSSEN
Wilt u op actueel gebied niets missen,
volg dan onder andere onze VTA’s 2016
(Vaktualiteiten). Bijeenkomsten die de
actualiteit centraal stellen op het gebied
van Fiscaliteiten, Accountancy, Corporate
Finance, Juridisch, Payroll en Pensioen.
De VTA’s bieden u de gelegenheid te
klankborden met vakgenoten over
nieuwe wet- en regelgeving of casussen
uit uw dagelijkse praktijk. Inhoud, tarief
en tijden vindt u verderop in deze
brochure en op onze website.
Wij verwelkomen u graag bij onze
cursussen.

Inschrijven kan via www.extendum.nl

Fiscaal / Accountancy /
VTA Corporate Finance / Pensioen (6 PE)
VTA Juridisch (3 PE)

Nieuw!

VTA Payroll (45 KENNISPUNTEN)
FISCALISTENOVERLEG (3 pe)
VERDIEPINGSCURSUS ACCOUNTANCY (6 pe)

Nieuw!

VTA

Fiscaal / Accountancy /
Corporate Finance / Pensioen (6 PE)

Tijdens de Vaktualiteiten komen, gedurende het hele
jaar, diverse actuele onderwerpen aan bod. Per kwartaal
worden steeds 2 deelgebieden belicht. Zo mist u
vakinhoudelijk niets en blijft u optimaal en allround
geïnformeerd over zaken die voor u en uw klanten
belangrijk zijn.
Termen als praktisch en direct toepasbaar
zijn kenmerkend voor deze vaktechnische actualiteitenbijeenkomsten. De VTA’s bieden u tevens de gelegenheid
om samen met de overige deelnemers en docenten te
klankborden in een professionele leeromgeving.
Kwartaal 1:
Kwartaal 2:
Kwartaal 3:
Kwartaal 4:

Tijden
13.00 - 20.30 (inclusief pauze en diner)
Accreditatie
NBA: 6 PE-uren		
RB: 6 PE-punten
(afhankelijk van het deelgebied fiscale of
algemene punten)
Tarieven
Per VTA-bijeenkomst € 480 (exclusief btw).
Per VTA-bijeenkomst € 384 voor leden van Extendum
(exclusief btw en inclusief 20% korting).

VTA Fiscaal / Accountancy
VTA Fiscaal / Corporate Finance
VTA Fiscaal / Accountancy
VTA Fiscaal / Pensioen

Inschrijven kan via www.extendum.nl

Doelgroep
(Assistent)-accountants, relatiebeheerders en
(fiscaal)-adviseurs in de MKB-praktijk.

VTA JURIDISCH (3 PE)

Data en locaties
Kijk op www.extendum.nl

Nieuw!

Nieuw zijn de VTA’s Juridisch. Tijdens deze
bijeenkomsten informeren wij u over de belangrijkste
actualiteiten, zodat uw vakkennis up-to-date blijft en u
uw klant altijd optimaal kunt informeren en adviseren.
Aan bod komen o.a. ontwikkelingen op het vlak
van flexibele arbeidsverhoudingen, de nieuwe
ketenaansprakelijkheid voor het loon en de WAS.
Daarnaast is er mede aandacht voor de actuele
ontwikkelingen bij de opdracht-en aannemingsovereenkomst, payroll, uitzendovereenkomst (ABU
en NBBU)- en ZZP constructies, en ook de gevolgen
van de nieuwe ketenregeling. Wilt u klankborden met
overige deelnemers en docenten? Ook hiertoe bieden
deze bijeenkomsten de gelegenheid.
Doelgroep
(Assistent)-accountants, fiscalisten, relatiebeheerders
en adviseurs in de MKB-praktijk.

Data en locaties
Kijk op www.extendum.nl
Tijden
13.30 - 17.00 (inclusief pauze)
Accreditatie
NBA: 3 PE-uren
RB: 3 PE-punten
(afhankelijk van het deelgebied fiscale of
algemene punten)
Tarieven
Per VTA-bijeenkomst € 245 (exclusief btw).
Per VTA-bijeenkomst € 196 voor leden van Extendum
(exclusief btw en inclusief 20% korting).

Inschrijven kan via www.extendum.nl

VTA PAYROLL (45 KENNISPUNTEN)
Tijdens de Vaktualiteiten Payroll (voor- en najaar)
wordt u als payroller op de hoogte gehouden van
allerlei actuele ontwikkelingen, zoals het Belastingplan
2016, het depotstelsel, premiekortingen, dagloonbepaling werkloosheidswet, Wet werk en zekerheid,
transitievergoedingen, aanpak schijnconstructies,
werken naast een AOW uitkering en nog veel meer
interessante en actuele onderwerpen. De VTA’s Payroll
bieden ook een goede gelegenheid om kennis en
ervaring uit te wisselen met vakgenoten en de docent.
Doelgroep
Payroll Professionals in de MKB-praktijk.

Tijden
13.30 - 17.00 (inclusief pauze)
Accreditatie
Nirpa: 45 kennispunten per bijeenkomst.
Tarieven
Per VTA-bijeenkomst € 245 (exclusief btw).
Per VTA-bijeenkomst € 196 voor leden van Extendum
(exclusief btw en inclusief 20% korting).

Inschrijven kan via www.extendum.nl

Data en locaties
Kijk op www.extendum.nl

FISCALISTENOVERLEG (3 PE)
Dit fiscalistenoverleg biedt u een uitstekend platform
om casussen te bespreken met vakgenoten die net
als u werkzaam zijn als fiscaal econoom, fiscaal jurist
of fiscalist (RB) in de adviespraktijk.
In de MKB-praktijk hebt u niet altijd de mogelijkheid
te klankborden met vakgenoten vanwege de beperkte
omvang van de accountantspraktijk. In een dergelijke
situatie bent u meestal de enige die als fiscaal specialist
op het kantoor werkzaam is. De behoefte aan regelmatig
overleg met collega-specialisten is dan gewenst.
Het fiscalistenoverleg van Extendum voorziet hierin.
Dit overleg wordt geleid door een fiscaal jurist van
Extendum en kent 10 bijeenkomsten per jaar.
Doelgroep
Hbo+ / academisch geschoolde fiscalisten, werkzaam in
de adviespraktijk

Data en locaties
Kijk op www.extendum.nl
Tijden
09.00 - 12.30 (inclusief pauze) of
13.30 - 17.00 (inclusief pauze)
Accreditatie
NBA: 3 PE-uren
RB: 3 fiscale PE-punten
Tarieven
Jaarlijkse investering € 1.600 (exclusief btw).
Jaarlijkse investering € 1.280 voor leden van Extendum
(exclusief btw en inclusief 20% korting).
Inschrijven kan via www.extendum.nl

VERDIEPINGSCURSUS
ACCOUNTANCY (6 PE) Nieuw!
Nieuw zijn onze regionale Verdiepingscursussen die we
in het voor- en najaar per vakgebied organiseren!
Verdieping op het gebied van Accountancy vindt al in
dit voorjaar plaats.
In het najaar komen de vakgroepen Corporate Finance,
Fiscaal en Juridisch aan bod.
Doelgroep
(Assistent)-accountants, relatiebeheerders en adviseurs
in de MKB-praktijk.
Inhoud
De COS 4410:
• Implementatie
• Toepassing bij micro-ondernemingen
• Speciale aandacht voor de 11 verplichte
		documentatie aspecten
• Duidelijk kader om te voldoen aan de door de
		 NBA gestelde eisen
• Met aandacht voor de wensen van uw klant!

PE

De nieuwe COS 2400:
• De nieuwe standaard voor beoordelingsopdrachten
		praktisch toegelicht
Data en locaties
Kijk op www.extendum.nl
Tijden
09.30 uur - 17.00 (inclusief pauze en lunch)
Accreditatie
NBA: 6 PE-uren
Tarieven
Verdiepingscursus Accountancy € 480 (exclusief btw)
Verdiepingscursus Accountancy € 384 voor leden van
Extendum (excl. btw en inclusief 20% korting).
Inschrijven kan via www.extendum.nl

NIRPA

