MAB opleiding vzw
Seminariesteekkaart “Beleggen in de vennootschap”
Verantwoording:
Bedoeling van de uiteenzetting is van een gedetailleerd inzicht te verschaffen in de boekhoudkundige en
fiscale aspecten van de verschillende beleggingsmogelijkheden voor een vennootschap. De volgende beleggingsvormen worden besproken : onroerende beleggingen, beleggingen in aandelen en vastrentende effecten (bv. obligaties), beleggingsfondsen en beleggingsvennootschappen (BEVEKS etc.), verzekeringsproducten (tak 23, tak 26, ..) en investeringen in tax shelter voor audiovisuele werken. Voor elk van deze verschillende mogelijkheden wordt de impact op het tarief vennootschapsbelasting, de notionele interestaftrek, DBI-aftrek enz. toegelicht.

Spreker
Yves Verdingh

Datum
donderdag : 28 februari 2019
van 18.30u tot 22u in het Elewijt Center te Elewijt.
Warme maaltijd en onthaal vanaf 17.45u.
Inschrijven mogelijk tot 19 februari 2019 of tot het seminarie volgeboekt is.

Permanente vorming
Maximaal 3.5 uren permanente vorming per sessie. Een aanwezigheidsattest wordt afgeleverd op basis van
de werkelijke aanwezigheid. Gelieve uw barcode, die u bij uw inschrijving ontvangt, af te drukken en
mee te brengen.

Coördinaten
Elewijt Center, Tervuursesteenweg 564, 1982 Elewijt.

Realia
Prijs: € 100,00.
De deelnemers ontvangen een syllabus.
De betaling op bankrekening IBAN: BE58 7370 4721 3579 (BIC: KRED BE BB) dient onmiddellijk te gebeuren bij ontvangst factuur met de gestructureerde mededeling.
Ons seminarie is betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 40% kunt ontvangen op
de inschrijvingsprijs. Ons erkenningsnummer: DV.O102083. Meer informatie hieromtrent vindt u op de
website van KMO-portefeuille.
Inschrijving is uitsluitend mogelijk via het intranet van “MAB-Opleiding” vzw. Ga naar www.mab.be en klik
vervolgens in de bovenbalk op “Intranet MAB-Opleiding”.
Indien u al sessies gevolgd heeft bij MAB-Opleiding vzw kan u onmiddellijk inloggen op het intranet met uw
bestaand profiel.
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