De VOF in de (fiscale) adviespraktijk

Details
Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
16 december 2019 - Dordrecht
Tijd
14:00 - 21:00
Prijs
€ 445,00 (leden) / € 495,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Openbaar accountants
Niveau
Advanced



Accountancy

Datum en locatie
16 december 2019 - Dordrecht

Inschrijven

Inschrijven

Inhoud
In deze cursus komen alle fiscale aspecten van de personenvennootschap aan bod, waarbij
vooral de VOF centraal staat. Aan de hand van een concrete modelakte voor een VOF wordt de
hele levenscyclus van de VOF behandeld: aangaan van een VOF, inbreng, winstverdeling en
beëindiging van de VOF met een verdeling en overname.

Doelstelling
U krijgt een helder beeld van alle fiscale aspecten van een personenvennootschap. Ook
ontvangt u een aantal praktische tools waarmee u aan de slag kunt, zoals:
Word-modellen van een VOF-akte en een ontbindingsakte;
Excel-modellen van een inbreng van een eenmanszaak in een VOF (met als varianten een
ruisende inbreng en een geruisloze doorschuiving) en een ontbinding van een VOF met
een verdeling en overname;

Inhoud
het aangaan van een VOF en terugwerkende kracht;
inbrengen van een eenmanszaak in een VOF: voorbehoud stille reserves, vormen van
inverdienregelingen, betalingen buiten de boeken om, inbreng van gebruik en genot en
welke inbrengvariant verdient wanneer de voorkeur;
hoe luidt bij een voorbehoud van stille reserves een anti-fixatieclausule;
fiscale aspecten van toe- en uittreding van vennoten;
hoe luidt een zakelijke winstverdelingsbepaling;
BTW-valkuilen bij een VOF;
overdrachtsbelastingvalkuilen bij een VOF (bij inbreng en bij een verdeling);
de VOF als instrument voor een bedrijfsoverdracht of -opvolging;
investeringsaftrek bij een VOF;
ongebruikelijke samenwerkingsverbanden bij echtgenoten;
de VOF tussen een BV en haar eigen DGA als instrument voor een terugkeer uit de BV
(etikettering aandelen, winstverdeling, inbreng TBS-vastgoed in de BV, en dergelijke).

Bestemd voor
Openbaar accountants, mkb-accountants

Docenten

mr. Eric van Uunen RB
is gespecialiseerd in personenvennootschappen en bedrijfsopvolging. Behalve als
belastingadviseur treedt Eric regelmatig op als docent/inleider.

Locatie
De cursus vindt plaats in Postillion Hotel Dordrecht in Dordrecht

Adres
Postillion Hotel Dordrecht
Rijksstraatweg 30
Dordrecht
Telefoonnummer
(078) 618 44 44

E-mailadres
Reservations@postillionhotels.com

Website
www.postillionhotels.com



Routebeschrijving

