De V.A.B.F. vzw is de afkorting van een vereniging die economische vrije beroepers wil
samenbrengen: accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, boekhouders en fiscalisten.

Plaats:

Zij volgt de beroepsvereniging B.B.A.V. op, die werd opgericht in 1963.

Vormingscentrum Broeders van Liefde
Campus Guislain
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent

Om aan de behoeften en vragen van haar leden te voldoen, organiseert de vereniging o.a.
regelmatig seminaries, colloquia, financiert zij als principekwestie aanvaarde fiscale problemen en
centraliseert zij ten behoeve van de cliënten van haar leden belangrijke fiscale procedures voor de
rechtbank.

Ruime parking!

Permanente vorming:

De communicatie onder de leden met uitwisseling van praktijkervaring wordt sterk bevorderd
tijdens en na de seminaries alsmede door het intranet, dat onder meer een forum en interessante
databanken bevat.

Deze opleiding geeft:
		
Erkenningsnummers:
		

Meer info – hoe lid worden?
Op onze website www.vabf.be kunt u alle informatie vinden alsmede het formulier om lid te
worden van onze beroepsvereniging.

6 uur voor leden IAB, BIBF en IBR
BIBF: 79458
IAB: B0446/2016-01

Programma 28 november 2017:
Onthaal wordt voorzien vanaf 8u15, start seminarie om 9u00 stipt.
Einde omstreeks 16u15 met een feestelijke receptie.

In samenwerking met:

Indien u vóór 1 november 2017 lid wordt van de V.A.B.F. vzw, ontvangt u een korting van € 50,00 op het deelnamerecht voor 2018.

Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers
in elke groeifase en bij elk hr-proces.

Exclusief dagseminarie
Zetel:
Boelenaar 1 – 9031 Gent
Tel.: 09 216 66 55
Fax: 09 216 66 50
e-mail: voorzitter@vabf.be
BE 0867 781 893
www.vabf.be
Secretariaat:
Kleemstraat 84 - 9041 Oostakker
Tel.: 09 255 50 94
Fax: 09 255 50 95
e-mail: secretariaat@vabf.be
KBC Bank:
IBAN BE56 7370 1423 4488
BIC KRED BE BB

Vereniging van accountants, bedrijfsrevisoren,
belastingconsulenten, boekhouders en fiscalisten

Dinsdag 28 november 2017
Vormingscentrum Campus Guislain

De recente hervorming van de vennootschapsbelasting

Overzicht van de verschillende maatregelen en hun impact op het fiscaal landschap

Fiscale aspecten van beleggingen in de vennootschap

Inschrijvingen:
			

Programma

			

Voor leden en hun medewerkers via: vabf.intranetten.be
Voor derden uitsluitend inschrijven via: www.vabf.be

via de knop “INSCHRIJVEN” op onze activiteiten (niet-leden)

08.15u

Onthaal

12.00u

Lunch

09.00u

Openingswoord door de voorzitter. Dhr. Johan Van Haeverbeke

14.00u

DEEL III : Fiscale aspecten van beleggingen in de vennootschap. Dhr. Yves Verdingh

			

Leden en hun medewerkers: € 200,00
Niet-leden:
€ 250,00
Catering t.w.v. € 40,00 inbegrepen (koffiepauzes, warme maaltijd), prijzen zijn excl. BTW

DEEL I : Recente hervorming van de vennootschapsbelasting. Dhr. Yves Verdingh - Head of Tax BNP Paribas Fortis en Professor

Agenda: Hoe worden de opbrengsten van obligaties, aandelen, beleggingsfondsen en participaties in andere
ondernemingen fiscaal behandeld ? Wat is de fiscale beleggingswaarde ? Wat indien de vennootschap duurzaam wenst te 		
beleggen in onroerende goederen (gronden, gebouwen,… ?) Waarop moet men letten om deze beleggingen in de
vennootschap fiscaal te optimaliseren ?

			

09.05u

Fiscale Hogeschool
Agenda: Tarief vennootschapsbelasting, Aanpassing verplichte bezoldiging, Autokosten beperking,
Eenmanszaken & autokosten, Notionele intrestaftrek, Investeringsreserve, Fiscale consolidatie,
Verhoging investeringsaftrek, Compenserende maatregelen, Kapitaalverminderingen

10.15u

Koffiepauze

10.45u

DEEL II : Recente hervorming van de vennootschapsbelasting. Dhr. Yves Verdingh

16.00u
16.15u

v Prijs:

v KMO-portefeuille:			
Door gebruik te maken van de KMO Portefeuille, kunt u een subsidie ontvangen van 40% op de deelnameprijs, exclusief catering en BTW.

Slotwoord door de voorzitter. Dhr. Johan Van Haeverbeke

Bedrag projectaanvraag:
			

Leden en hun medewerkers: € 160,00
Niet-leden:
€ 210,00

			

Erkenningsnummer DV.O102197

Netwerkreceptie

Gelieve na ontvangst van de factuur het bedrag van de catering en de BTW over te schrijven op onze rekening IBAN BE56 7370 1423 4488. Vergeet niet de betaling van het saldo
van de factuur goed te keuren via het platform van de KMO Portefeuille.

Opgelet: aanvragen van de KMO Portefeuille kan tot uiterlijk 12/12/2017!
Ook tussenkomst via Liberform, het opleidingscentrum voor de sector van het vrije beroep!
Uw adresgegevens worden door ons bewaard zodat wij u op de hoogte kunnen houden van nieuwe seminaries binnen uw vakgebied of u tijdig kunnen verwittigen van een eventuele wijziging in het
programma. De wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 geeft u recht op inzage en correctie van de door ons bewaarde informatie.

