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#FISCALITEIT

GRONDIGE SNELCURSUS VENNOOTSCHAPSBELASTING

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

PRIJS ONBEKEND

SYSTEMATISCHE EN GRONDIGE TOELICHTING

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Aan de hand van actuele documentatie wordt de vennootschapsbelasting grondig en systematisch toegelicht gedurende tien avondsessies.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
boekhouders
accountants
revisoren
belastingconsulenten
fiscale raadgevers
administratief-boekhoudkundig verantwoordelijken en hun medewerkers

Voorkennis
Deze intensieve cursus richt zich tot de beroepsbeoefenaars en andere geïnteresseerden met voorkennis van vennootschapsbelasting die op een systematische wijze
de volledige materie willen opfrissen.

Bijkomende info
Het avondprogramma gegeven door Donald Vandenberghe, komt in aanmerking voor 30 uren permanente vorming bij ITAA.
Het dagprogramma gegeven door Filip Mees komt in aanmerking voor 24 uren permanente vorming bij ITAA.
ATTESTEN
Als erkend vormingsoperator doen wij het nodige zodat de gevolgde uren permanente vorming automatisch in jouw elektronisch jaarverslag terug te vinden zijn.
Gelieve jouw ITAA-lidnummer door te geven bij inschrijving onder het veld opmerkingen.
De aanwezigheden worden ten laatste een maand na het beëindigen van de opleiding doorgegeven.
Livestream
Elke opleiding wordt opgenomen zodatje deze achteraf kunt herbekijken. Merk op dat voor het uitgesteld kijken geen attest permanente vorming kan worden
uitgereikt vermits jouw antwoorden op de aanwezigheidsvragen en eindtoets niet meer live worden geregistreerd.

PROGRAMMA
Tijdens deze opleiding wordt de vennootschapsaangi e toegelicht aan de hand van een gedetailleerde bespreking van de negen bewerkingen. Waar nodig wordt
verwezen naar de boekhoudkundige implicaties en relevante adviezen van de CBN.
Volgende zaken komen onder meer aan bod:
Fiscale optimalisatietechnieken: de mix tussen de personenbelasting en de vennootschapsbelasting, waar zijn optimalisaties mogelijk voor het inkomen van de
bedrijfsleider
Welke zijn de belangrijkste voordelen van het werken met een vennootschap
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Zijn de voordelen van alle aard zoals de bedrijfswagen eerder een nadeel dan een voordeel
Een overzicht van de taxshift maatregelen om jonge ondernemingen te stimuleren
De problematiek van de rekening courant bedrijfsleider
Welke opties zijn er m.b.t. de al dan niet vrijgestelde meerwaarden
Welke verschillende fiscale stelsels zijn er van toepassing om van het verlaagd tarief van de roerende voorheffing te kunnen genieten
Het aftrekverbod en de invloed op het fiscaal resultaat
Het optimaal gebruik van de verschillende fiscale aftrekbewerkingen
Onder welke voorwaarden kan de vennootschap genieten van het verlaagd tarief
Is pensioenopbouw via een vennootschap interessant
De aftrek van autokosten
De bijzondere aanslag geheime commissielonen
...
Zoals u kunt lezen komen heel wat aspecten van de vennootschap ter sprake. Aan de hand van eenvoudige toepassingen wordt de theorie aan de praktijk getoetst.

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Lesdata voor Gent vanaf donderdag 21/04/2022
Datum

Startuur

Einduur

donderdag 21/04/2022

09:00

12:15

donderdag 21/04/2022

13:15

16:30

donderdag 28/04/2022

09:00

12:15

donderdag 28/04/2022

13:15

16:30

donderdag 05/05/2022

09:00

12:15

donderdag 05/05/2022

13:15

16:30

donderdag 12/05/2022

09:00

12:15

donderdag 12/05/2022

13:15

16:30

donderdag 19/05/2022

09:00

12:15

donderdag 19/05/2022

13:15

16:30

Locatie

Contact

Campus Gent NETWORKS TWO

T: 078/353 653

Raymonde de Larochelaan 13

Sofie@syntrawest.be

9051 Gent

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Prijsinfo
Volg je meerdere grondige snelcursussen (BTW, PB, VenB)? Dan kun je een voordeeltarief bekomen!
vanaf 2 grondige snelcursussen: 10% korting (op de 2e opleiding)
vanaf 3 grondige snelcursussen: 15% korting (op de 3e opleiding)
Info over de grondige snelcursus BTW vind je hier
Info over de grondige snelcursus Vennootschapsbelasting vind je hier
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DOCENT
Donald Vandenberghe
Donald Vandenberghe begon zijn loopbaan bij de FOD Financiën, gedurende acht jaar was hij tewerkgesteld op diverse controles vennootschapsbelasting. Vervolgens
ruilde hij de Administratie in voor de private sector waar hij elf jaar de functie van financieel directeur uitoefende in grote familiebedrijven. Hij is vertrouwd met de
actuele uitdagingen van het financieel management en de bedrijfsstrategie in kleine en grote ondernemingen. Vanaf 2011 is hij partner bij Flamée & Partners
Accountants en Belastingconsulenten. Sinds 1998 doceert hij over directe belastingen en de interne procedures tot kwaliteitsbewaking.
Filip Mees: zelfstandig conultant en gecertificeerd belastingadviseur Team Account
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