#190251

#FISCALITEIT

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

GRONDIGE SNELCURSUS VENNOOTSCHAPSBELASTING (ISM CEVORA)
NIEUW

€ 853,05 incl. BTW

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 snelcursus 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 programma komt in aanmerking voor 30 uren permanente vorming bij IAB, BIBF of IBR.
Bent u bediende in een bedrijf met Paritair Comité 200 (na te vragen bij uw personeelsdienst), dan kan u deze opleiding gratis volgen. Uw inschrijving dient dan te
gebeuren via cevora (www.cevora.be).
Bent u niet zeker van het Paritair Comité waaronder uw bedrijf valt, bezorg ons dan alle gegevens, inclusief het RSZ nummer en wij vragen dit voor u na. Behoort u
alsnog tot het desbetreffende Paritair Comité, dan bezorgen wij uw inschrijving aan Cevora.
Valt u niet onder Paritair Comité 200, dan wordt het bedrag zoals vermeld op onze website gefactureerd.

PROGRAMMA
Tijdens het seminarie 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
Zijn de voordelen van alle aard zoals de bedrijfswagen eerder een nadeel dan een voordeel
Een overzicht van de taks shift 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
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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 kan 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.

Lesdata
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

SBM Gent

T: 078/353 653

Tramstraat 63

F: 050/403061

9052 Zwijnaarde

info@syntrawest.be

donderdag 03/10/2019

09:00

12:00

donderdag 03/10/2019

13:00

16:00

donderdag 10/10/2019

09:00

12:00

donderdag 10/10/2019

13:00

16:00

donderdag 07/11/2019

09:00

12:00

donderdag 07/11/2019

13:00

16:00

donderdag 14/11/2019

09:00

12:00

donderdag 14/11/2019

13:00

16:00

donderdag 21/11/2019

09:00

12:00

donderdag 21/11/2019

13:00

16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Prijsinfo
Volgt u meerdere grondige snelcursussen (BTW, PB, VenB, VenR)? Dan kan u een voordeeltarief bekomen!
vanaf 2 grondige snelcursussen: 10% korting
vanaf 3 grondige snelcursussen: 15% korting
4 grondige snelcursussen: 20% korting

DOCENT
Filip Mees, zaakvoerder van Filip Mees Consult bvba
Filip Mees is sinds meer dan 25 jaar docent vennootschapsbelasting en auteur/redactiemedewerker bij diverse publicaties en tijdschri en (o.a. Creatief Boekhouden,
vroeger ca. 15 jaar redactioneel medewerker bij Fiscoloog en Index Fiscale databank).
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