11 januari 2019
Crowne Plaza hotel Antwerpen
13u – 17u

Namiddagsessie

Emigratie & ﬁscus
De torenhoge belastingdruk en vooral de rechtsonzekerheid doet ondernemers en
vermogenden nadenken over het emigreren naar ﬁscaal vriendelijker oorden.
Dit seminarie onderzoekt praktijkgericht de voor- en nadelen van dergelijke ‘ﬁscaal geïnspireerde
emigratie’.
Wij geven aan de hand van een aantal casussen ondermeer de antwoorden op volgende
prangende vragen:
- Waarom ‘ﬁscale emigratie’ overwegen?
- Wanneer is weg ‘weg’? Hoe pak ik mijn emigratie best aan (reﬂectie-, voorbereidings- en
uitvoeringsfase)?
- Kan de ﬁscus iets doen tegen de emigratie? En mag ik mijn bedrijf in België blijven leiden?
- Moet ik voordien mijn vermogen of mijn vennootschappen herstructureren? Of eerder na
mijn emigratie?
- Kan ik na mijn emigratie het belastingverdrag met België nog inroepen? Of ondergaan
bijvoorbeeld mijn Belgische dividenden de volle 30% RV?
- Moet ik afrekenen aan de grens over mijn latente meerwaarden?
- Wat met mijn Belgische vennootschap? Verhuist die automatisch mee? Dien ik
liquidatiebelasting te betalen aan de grens?
- Kan België later nog mijn pensioen belasten?
- Waarmee rekening houden buiten het ﬁscale ?
- Naar waar emigreren ? We bieden een eerste inzicht in de ﬁscale gevolgen van emigratie
voor een aantal landen met een mogelijk interessant ﬁscaal regime: het Verenigd
Koninkrijk, Portugal, Zwitserland, Malta, Cyprus en Italië.

Docenten
Gertjan Verachtert/ Erik Sansen, Attorney at the court of Antwerp
Sansen International Tax Lawyers BV/BVBA

Met aanwezigheidsattest voor 4 uur permanente vorming.
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Per brief Info Topics, Kwikaard 74, 2980 Zoersel
Per fax 0032/(0)3 227 18 59
Per tel. 0032/(0)3 226 22 19 of (0)15/34 83 53
E-mail
info@infotopics.be
Site internet www.infotopics.be
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BNP Paribas Fortis: 220-0929472-54
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Naam bedrijf: ................................................................................................................................................................
Adres:...........................................................................................................................................................................
Postcode: .......................................................................... Stad/Gemeente: ................................................................
Ondernemingsnummer: ................................................................................................................................................
Telefoon: ............................................................................ Website: ............................................................................
Sector: .............................................................................. Aantal werknemers: ...........................................................
Deelnemers
Naam: ............................................................................... Voornaam: .............................................. o Dhr

o Mevr

E-mail: ..........................................................................................................................................................................
Functie: ........................................................................................................................................................................
Naam: ............................................................................... Voornaam: .............................................. o Dhr

o Mevr

E-mail: ..........................................................................................................................................................................
Functie: ........................................................................................................................................................................
Facturatie (indien anders dan hierboven vermeld)
Naam bedrijf: ................................................................................................................................................................
Adres:...........................................................................................................................................................................
Postcode: .......................................................................... Stad/Gemeente: ................................................................
Ondernemingsnummer: ................................................................................................................................................
Datum: .............................................................................. Handtekening

Het inschrijvingsbedrag omvat de cursus, de lunch, de koffiepauzes, gratis parking en de volledige
documentatie. Het inschrijvingsbedrag per persoon bedraagt 453,75 euro (375 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 375,00 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/

