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Head of Tax BNP Paribas Fortis | prof. Fiscale Hogeschool

In 5 sessies wordt een volledig overzicht gegeven van de regels van de vennootschapsbelasting. De
uiteenzetting gebeurt aan de hand van een zeer uitgebreide slideshow (ongeveer 1.500 slides).
Dit is een goede gelegenheid zowel voor de meer ervaren beroepsbeoefenaars van de boekhouding,
accountancy en fiscaliteit om hun kennis op te frissen als voor stagiairs ter voorbereiding van de ITAA
toelatingsexamens.
Volgende punten worden uitgebreid behandeld:
•
•
•
•
•
•
•

Toepassingsgebied
Belastbare gereserveerde winst
Vrijgestelde gereserveerde winst
Verworpen uitgaven
Uitgekeerde dividenden en uiteenzetting van de winst
Verschillende fiscale aftrekken (DBI, notionele interestaftrek, verliezen,...)
Aanslag geheime commissielonen

Prijs
Deelname bedraagt slechts 550 EUR ex BTW voor 10 uur aan erkende opleiding.
Per bijkomende deelnemer van hetzelfde kantoor: 500 EUR ex BTW.

KMO-Portefeuille
Vraag de opleidingsuren aan en bespaar hierdoor tot 30%!
BAB-BKR KENNISMANAGEMENT BV is geregistreerd als opleidingsverstrekker door de Vlaamse overheid
in het kader van de KMO-Portefeuille. Zie www.kmo-portefeuille.be voor meer info.
Erkenningsnummer: DV.0214925.

ITAA | permanente vorming
Deze opleiding komt in aanmerking voor de verplichte permanente vorming: 10 uur erkende opleiding!
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Inschrijvingsformulier
Grondige snelcursus vennootschapsbelasting 2021
Gelieve uw gegevens hieronder aan te vullen en dit formulier per mail terug te bezorgen aan
secretariaat@bab-bkr.be indien u gebruik wenst te maken van een subsidie via KMO-Portefeuille of Liberform.
U ontvangt vervolgens de factuur en voucher code waarmee u de opleiding kan starten. U doet de steunaanvraag
bij de KMO-Portefeuille meteen bij ontvangst van de factuur (startdatum = factuurdatum!).
In te vullen in drukletters aub.
NAAM: …………………………….……………………..……….. VOORNAAM: …………………………….……………………..………….
ADRES: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TEL: …………………………………………………..
WERKZAAM BIJ (NAAM, ADRES, UITGEOEFENDE FUNCTIE):
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………

FACTURATIEGEGEVENS:

FIRMA: ...........................…………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRES: ………………………………………………………………………………………………….......................................................
BTWNR: ……….…………………………………………

AANDUIDING LIDMAATSCHAP BAB-BKR ANTWERPEN:
O Ik ben lid van BAB-BKR ANTWERPEN
O Ik wens lid te worden van BAB-BKR ANTWERPEN

Datum: ………………………………………

Handtekening: ……………………………………………

Bij inschrijving wordt u opgenomen in ons bestand om u regelmatig te informeren. De Wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.
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