Eenmanszaak versus vennootschap
BTW - Aandachtspunten bij het opmaken en inboeken van facturen
Verschillende vennootschapsvormen (en nieuwe vennootschapsvormen)
Waarom overstappen naar een vennootschap: vanaf wanneer wordt dit interessant?
Het opmaken van het financieel plan
VZW, maatschap of feitelijke vereniging, VSO vennootschap met sociaal oogmerk
Vermogenplanning via vennootschapstechnieken
Hoe fiscaal optimaal beleggen in een vennootschap
De overdracht van een vennootschap : fiscale optimalisatie
Vennootschappen tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden.
Hoe het best een familiale kmo overdragen naar de volgende generatie ?
De holdingstructuur : een nuttig instrument voor kmo 's
Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap ?
Verwerving van onroerend goed door bedrijfsleiders: fiscaal vriendelijke
verloningsvorm? (AK/bouw van onroerend goed, VG-constructies, aftrekbare
kosten, VAA, huur en verhuur onr. goed, mede-eigendom, …)
Normaal en vervroegd einde van erfpacht- en opstalconstructies
Meerwaarden op de verkoop of afstand van onroerend goed
Onttrekking onroerend goed aan vennootschap (juridisch, fiscaal)
Aankoop in onverdeeldheid met vennootschap : fiscale voordelen in de
personenbelasting en vennootschapsbelasting
Financiering van onroerende goederen in de privé (en fiscaliteit daaromtrent).
BTW en registratierecht bij aanschaf onroerend goed: gunstregimes
Optimaal geld uit de vennootschap halen : alternatieve vergoedingen.
Vergelijkingstabel maken van verschillende verloningen
Renovatie- en verbeteringswerken plus fiscale stimuli
BTW mbt werken in onroerende staat - aflijningen - de verschillende btw
stelsel (oa 6%, medecontractant, 21% en geregistreerde aannemer)
Energiebesparende investeringen en beveiling : fiscale voordelen in personenen vennootschapsbelasting
Huur en fiscaliteit: aandachtspunten (BTW & inkomstenbelasting)
Meerwaarden en herwaarderingsmeerwaarden

Fiscaliteit: eten (restaurants, maaltijdcheques, dagvergoedingen, …) en
relatiegeschenken
Fiscaliteit mbt auteursrechten
Teruggaven buitenlandse BTW: definities, voorwaarden, drempelbedragen,
termijnen, …
Doorgerekende kosten en behandeling in de btw
Optimale beloningstechnieken personeel : alternatieve vergoedingen.
Recht van opstal en lijfrente: begrip , waardering, toepassingen, voornadelen, recente rechtspraak, rulings en invloed op vlak van BTW, registratie,
personenbelasting, vennootschapsbelasting, successie
Lijfrente gevestigd bij de eigen vennootschap (juridisch, actuarieel,
boekhoudkundig, fiscaal)
Schenken van roerende goederen/onroerende goederen
Verschillen tussen gehuwden (huwelijksstelsels) en samenwonenden op vlak van
successie, schenking en erfrecht
Overdracht familiale onderneming met vrijstelling van successierecht
De levensverzekering als instrument van vermogensoverdracht en
successieplanning
Vastgoed en zakelijke rechten in familiale planning
De schenking als instrument van planning en overdracht
Doordacht werken met testamenten voor een optimale successieplanning
Planning tussen ongehuwden
Uw pensioen als zelfstandige opbouwen : (vier pijlers oa interne
pensioenvoorziening)
Belasting der niet-inwoners/Vennootschappen
Salary split : België en de buurlanden
Winstmargeregeling op kunst en tweedehandsgoederen
Indiciaire taxatie
Belastingparadijzen
Rechten en plichten bij belastingcontrole

