
Er is steeds meer aandacht voor fiscale
integriteit. Soms ook ‘fair taxation’
genoemd. In belangrijke mate
aangezwengeld door de publicatie van
de zogenaamde Panama papers in 2015
en de maatschappelijke discussies die
daarop volgden. Maar wat betekent
fiscaal integer of eerlijk
belastinggedrag? En wie bepaalt wat
eerlijk is? De wetgever, de media, de
toezichthouder, de politiek, de burger,
de onderneming waar je werkt of jijzelf?
En wat betekenen eerlijke belastingen
in relatie tot de dienstverlening aan je
klant? Na afronding van deze training
heb je antwoord op al deze vragen.

Doelgroep
De Fiscale Integriteit Awareness
training is geschikt voor alle
professionals in financiële instellingen
die in hun functie te maken kunnen
krijgen met vraagstukken rondom
fiscale integriteit.

Vooropleiding
Dit is een training op HBO-niveau. Er is
geen speciale voorkennis vereist. Wel
gaan we ervan uit dat je algemene
kennis hebt van de financiële
dienstverlening.
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Nulmeting
Theorie

Reikwijdte
Rol van financiële instellingen
Internationale ontwikkelingen

Toets 
Certificaat Fiscale Integriteit
Awareness 

Doelstelling
Met deze e-learning willen we je meer
inzicht geven in de wettelijke en
maatschappelijke ontwikkelingen op
het gebied van fiscale integriteit. We
besteden aandacht aan de verschillen
tussen belastingontduiking,
belastingontwijking en
belastingoptimalisatie, ook wel
geaccepteerde belastingplanning
genoemd. Verder maken we helder wat
de verwachtingen van toezichthouders
zijn. Ook besteden we aandacht aan de
internationale (wets-)initiatieven gericht
op het voorkomen van
belastingontwijking.

Opzet
De Fiscale Integriteit Awareness e-
learning is te volgen via onze online leer-
omgeving, waar en wanneer het jou
uitkomt. 

Het programma bestaat uit:

 
 

www.ministryofcompliance.nl



Wat onze cursisten zeggen

‘’De theorie was duidelijk en informatief en 
bevatte allerlei voorbeelden. Dit helpt je de 
context beter te begrijpen.’’

‘’Erg informatieve cursus, essentieel om te volgen voor alle
medewerkers van financiële instellingen. Mijn complimenten!’’

 
 

Studiebelasting
Het doorlopen van de e-learning
duurt gemiddeld tussen de een en
twee uur, afhankelijk van je
voorkennis.

Kosten
De kosten per deelnemer zijn €95,-

Meer informatie
Op onze website vind je meer
informatie over de Fiscale Integriteit
Awareness e-learning. 

Nieuwsgierig geworden? Vraag dan
een gratis demo aan of neem contact
met ons op.

www.ministryofcompliance.nl
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https://www.ministryofcompliance.nl/contact/
https://www.ministryofcompliance.nl/demo-aanvragen/
https://ministryofcompliance.anewspring.nl/do?action=viewProduct&id=127
https://www.ministryofcompliance.nl/opleidingen/marktmisbruik-awareness/

