Het nieuwe erfrecht
De nieuwe fiscale bepalingen vanaf 2020
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen
en verenigingen (WVV)
Woensdag 27 november 2019 van 19.00 tot 21.00 uur
met aansluitend receptie

Programma
Het burgerlijk wetboek is ingrijpend gewijzigd op het vlak van het erfrecht.
Het laatste deel van de hervorming van de vennootschapsbelasting wordt van kracht vanaf 2020.
Tevens zal de nieuwe Vlaamse regering een aantal fiscale spelregels ingrijpend wijzigen.
Daarnaast komt het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en verenigingen vanaf 2020 op
kruissnelheid onder meer door een aantal bepalingen die van rechtswege toepassing vinden.
Bedoeling van de avond is om concrete antwoorden te geven op een aantal concrete vragen.
-

Over welk deel van mijn vermogen kan ik voortaan vrij beschikken?
Is het zinvol om een erfovereenkomst te sluiten?
Hoe kan ik mijn langstlevende echtgeno(o)t(e) beschermen?
Op welke datum wordt bij een globale erfovereenkomst de waarde van mijn erfenis bepaald?
Hoe (on)roerende goederen schenken bij leven?

-

Welke auto is nu nog fiscaal interessant?
Welke tarieven vennootschapsbelasting worden van toepassing?
Welke aftrekken aan 120 procent verdwijnen?
Hoe maar 15 in plaats van 30 procent roerende voorheffing betalen op dividenden?

-

Welke interest is aftrekbaar op R/C van bestuurders en aandeelhouders?
Zijn boetes nog aftrekbaar?
Hoe kan het verlies van de ene vennootschap verkocht worden aan een andere?
Zijn interesten betaald aan groepsvennootschappen nu onbeperkt aftrekbaar?
Welke strengere afschrijvingsregels worden van toepassing?
Blijft de extra investeringsaftrek overeind?
Wat betekent de afschaffing van woonbonus in Vlaanderen?
Blijven nog aftrekposten over binnen de personenbelasting bij verwerving van onroerend goed?
Vanaf wanneer geldt het nieuwe verlaagd registratierecht bij de aankoop van een onroerend
goed?

- Wat moet ik doen om mijn vennootschap aan te passen aan het nieuwe WVV?
- Welke concrete invloed zal het nieuwe WVV hebben op mijn vennootschap?

Sprekers
Prof. Jan Bael en prof. Jan Verhoeye.

Plaats
Universiteit Gent • Faculteit Economie en Bedrijfskunde • Campus Tweekerken
Auditorium Quetelet • Tweekerkenstraat 2 te 9000 GENT
Op het Sint-Pietersplein is een betalende ondergrondse parking (P10). De ingang van de campus is
vlakbij deze parking (in doodlopende straat links naast Sint-Pieterskerk).

Prijs
Het seminarie en de aansluitende receptie worden gratis aangeboden aan de klanten van De Deyne,
Verhoeye Accountants en Belastingconsulenten.

Bijkomende inlichtingen
Els De Wielemaker • tel. 09 264 35 48 • els.dewielemaker@ugent.be
Annie Segers of Natacha Vanvooren • tel. 09 372 88 11 • kantoor@ddv.be

Hoe Inschrijven?
Inschrijven kan via mail naar kantoor@ddv.be
Attest (2u), IAB (A0147/2009), (k)IBR, BIBF (in aanvraag)

