Rechtsvormkeuze

Details
Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
25 november 2020 - Nieuwegein
Tijd
14:00 - 21:00
Prijs
€ 445,00 (leden) / € 495,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants
Niveau
Advanced



Accountancy

Datum en locatie
25 november 2020 - Nieuwegein

Inschrijven

Vorige

Zoekresultaten

Volgende

Inschrijven

Vorige

Zoekresultaten

Volgende

RB: 6 PE-uren (onderverdeling conform PE-reglement RB)

Inhoud
Tijdens deze cursus wordt ruim aandacht besteed aan de rechtsvormkeuze: welke rechtsvorm
heeft voor een ondernemer de voorkeur, zowel vanuit een juridisch, financieel als fiscaal
perspectief?

Doelstelling
Na deze cursus kunt u gedurende de gehele levenscyclus van de onderneming bepalen welke
rechtsvormkeuze de juiste is:
- wat is in een bepaalde situatie de ideale rechtsvorm voor een starter;
- wat is going concern de onderneming de ideale rechtsvorm voor de ondernemer;
- welke rechtsvorm dient een ondernemer te hebben als hij tegen het einde van zijn
ondernemerschap aanhikt?
Daarbij komen alle vormen van rechtsvormen aan bod: eenmanszaak met meewerkaftrek,
eenmanszaak met partnervergoeding, personenvennootschappen (zoals de man/vrouw-VOF en maatschap) en allerhande BV-structuren. Welke juridische, financiële en fiscale overwegingen
kunnen een rol spelen bij die verschillende rechtsvormen?
Onder andere zal gebruik worden gemaakt van een aantal tools, waaronder een spreadsheet dat
u ook ter beschikking krijgt om te bepalen hoeveel belasting de ondernemer verschuldigd wordt
bij een eenmanszaak, man/vrouw-PVS en BV-structuur. Dit voor zowel de korte termijn als op
langere termijn. Ook krijgt u een aantal praktische schema's ter beschikking, als praktische tools
bij het bepalen van de ideale rechtsvorm voor een ondernemer in een bepaalde fase van de
levenscyclus van zijn onderneming.

Inhoud
hoeveel belasting is een ondernemer verschuldigd bij een eenmanszaak, bij een
man/vrouw-VOF en bij een BV;
wat zijn de fiscale voordelen van een VOF tussen een DGA met zijn eigen BV en wat zijn de
valkuilen die daarmee gepaard gaan;
wanneer moet een DGA de aandelen in zijn BV certificeren, en wat zijn de voor- en nadelen
daarvan;
hoe luidt de juridische aansprakelijkheid bij een BV (m.n. welke vormen van

bestuurdersaansprakelijkheid zijn er en hoe kunnen die risico's worden ingedamd);
wanneer is het zinvol dat een IB-ondernemer in het zicht van de verkoop van zijn
onderneming zijn onderneming nog in een BV-structuur inbrengt in het kader van het
"verkoop klaar maken" van zijn onderneming;
wanneer is het zinvol dat een BV-ondernemer in het zicht van de verkoop van zijn
onderneming die onderneming terug uit de BV-sfeer in de IB-winstsfeer brengt;
hoe dient de ondernemingsstructuur te worden aangepast of ingekleed als een opvolger /
overnemer zich aandient.

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 Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht in Nieuwegein

Adres
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Telefoonnummer
(030) 608 41 22

E-mailadres
sales@fletcherhotelnieuwegein.nl

Website
https://www.fletcher.nl



Routebeschrijving

