
14 december 2018
Van Der Valk hotel 
Brussels Airport

Fiscale aftrek van beroepskosten 
en verworpen uitgaven

Directe belastingen en BTW

Welke kosten kunnen we als vennootschap, ondernemer of vrij beroeper aftrekken en welke 
niet? De wetgeving ter zake is niet altijd even duidelijk. Vele concrete toepassingsgevallen 
resulteren dan ook een omvangrijke rechtspraak. Deze opleiding geeft u een actuele stand van 
zaken van de aftrekbare beroepskosten vanuit een dubbele invalshoek: zowel de aspecten 
inzake de directe belastingen als btw kenmerken. 
Hoe vermijden we discussies met de fiscus?  Wat kunnen we leren uit ervaringen met controles?

Ook de geplande hervorming van de vennootschapsbelasting en btw en de impact daarvan op 
vlak van aftrek van de kosten wordt nader toegelicht.

Bezorg ons vooraf al uw vragen via email (info@infotopics.be). Deze worden dan verwerkt in de 
cursus in de mate van het mogelijke.

Methodiek 
U mag een uitvoerige bespreking verwachten van de "hot items" en de nieuwigheden op basis 
van wetteksten, circulaires, administratieve commentaren, rechtspraak, parlementaire vragen én 
de praktijkervaring van de docenten zelf.

Met aanwezigheidsattest in het kader van 6 uur permanente vorming

Sprekers

VanCaeneghem Nele, Tax Manager Deloitte Fiduciaire Tax & Legal

Claire Verstraete, Tax Specialist Deloitte Fiducaire Tax & Legal
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Ingrijpende fiscale 

gevolgen nieuwe 

begrotingsmaatregelen!

Per brief  Info Topics, Kwikaard 74, 2980 Zoersel BNP Paribas Fortis: 220-0929472-54 
Per fax  0032/(0)3 227 18 59 IBAN: BE42 2200 9294 7254
Per tel. 0032/(0)3 226 22 19 of 0032/(0)15 34 83 53 SWIFT BIC: GEBA BE BB
E-mail info@infotopics.be BTW BE 0453326035
Website  www.infotopics.be RPR-RPM Antwerpen

W

Samen met de bevestiging van uw inschrijving ontvangt u een routebeschrijving en een factuur.
Het inschrijvingsbedrag omvat de cursus, de lunch, de  koffiepauzes, gratis parking en de volledige 
documentatie.  Het inschrijvingsbedrag per persoon bedraagt 713,90 euro (590,00 euro + 21% BTW) en 
kan u vooraf storten op rekeningnummer 220-0929472-54.
U kan ook betalen via de kmo-portefeuille (registratienummer KMO-portefeuille DV.O105311) met als max. 
subsidie 30% of 40% van het totale inschrijvingsbedrag.  
Het maximum projectbedrag bedraagt 580,00 euro.
Meer info op de website www.kmo-portefeuille.be

Annulaties zijn mogelijk tot 2 weken voor datum. Nadien is het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd. 
U kan u ook altijd laten vervangen door een collega.

Uw adresgegevens worden, behoudens bezwaar van uw kant, bij uw inschrijving in ons bestand opgenomen zodat wij u op de hoogte kunnen houden 
van onze toekomstige opleidingen.  De Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet het recht van toegang, verbetering en verwijdering.  
Details over hoe wij omgaan met uw gegevens vindt u in onze privacy policy, beschikbaar op onze website https://www.infotopics.be/privacy-policy/

Naam bedrijf

Adres

Postcode           Stad/Gemeente

Ondernemingsnummer

Telefoon    

Sector      Aantal werknemers

Deelnemers

Naam    Voornaam       Dhr       Mevr

E-mail    

Functie    Lidnr IAB/BIBF/IBR:

Naam    Voornaam       Dhr       Mevr

E-mail    

Functie    Lidnr IAB/BIBF/IBR:

Facturatie (indien anders dan hierboven vermeld)

Naam bedrijf

Adres

Postcode           Stad/Gemeente

Ondernemingsnummer

Datum    Handtekening

Inschrijvingsformulier
BEROEPSKOSTEN
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PROGRAMMA (Ontvangst : 8u30 / Aanvang 9u / Lunch 12u30-13u30 / Einde 17u) PROGRAMMA  (Ontvangst : 8u30 / Aanvang 9u / Lunch 12u30-13u30 / Einde 17u)

BTW

- Toelichting van de algemene principes inzake btw inzake 
recht op aftrek:

 • Wie heeft recht op aftrek?
 • Wanneer ontstaat en vervalt recht op aftrek?
 • Hoe staaf ik mijn recht op aftrek?

- Aan de hand van ervaringen tijdens recente controles gaan 
we na wat het huidige standpunt is van de administratie ten 
aanzien:

 • BTW-aftrek bedrijfswagens, GSM’s, portables, …
 • Kosten van onthaal
 • Reclamekosten
 • Geschenken, sponsoring 
 • collectieve en privatieve sociale voordelen

- We geven een volledig overzicht van alle geldende 
aftrekbeperkingen en – uitsluitingen (tabaksfabrikaten, 
geestrijke dranken, horecakosten, kosten van onthaal, 
beperking van autokosten …)

- Optimalisaties btw-aftrek:
 • We behandelen de gekende vormen  (btw-eenheid, 
  dienstencentrum,...)
 • Contracten terbeschikkingstelling opslagruimte: 
  Onroerende verhuur met BTW : opteren of niet?

- Btw-recuperatie in het buitenland

Directe belastingen

- Algemene regels voor de aftrekbaarheid inzake directe 
belastingen: art. 49 WIB92 met speciale aandacht aan de 
band tussen de gemaakte kosten en het maatschappelijke 
doel van de vennootschap

- Commissies, geheime commissielonen, makelaarslonen, 
ristorno’s, etc. : voor welke betalingen moet ik nu precies 
de fiche 281.50 opmaken? Hoe vermijden we de aanslag 
geheime commissielonen?

- Afschrijvingen en waardeverminderingen, terugnemingen en 
herzieningen

- Aanleggen van voorzieningen

- Aanvullende pensioenopbouw

- Kostenvergoedingen eigen aan de werkgever – 
Aandachtspunten 

- Belastingen, voorheffingen en taksen

- Auto- en motorkosten – Belangrijkste aandachtspunten 
inzake directe belastingen en BTW : wat zijn de laatste 
nieuwtjes over de CO2-gekoppelde aftrekbaarheid van de 
autokosten in de vennootschapsbelasting?

- Restaurant- en receptiekosten – Wanneer wel en wanneer 
niet in aftrek brengen ?

- Relatiegeschenken

- Kosten van onthaal en reclame-uitgaven – Op zoek naar 
enige logica…

- Geldboeten, verbeurdverklaringen, straffen, …

- Niet aftrekbare minderwaarden en waardeverminderingen 
op aandelen, sociale voordelen, niet aftrekbare 
gewestbelastingen en alle andere verworpen uitgaven

- Financiële kosten en intresten – Leningen aan bestuurders 
en zaakvoerders

- Vruchtgebruikconstructies: stand van zaken

- Kondigen zich wijzigingen aan in het kader van de geplande 
hervorming van de vennootschapsbelasting?


