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Programma (1 uur 20 minuten)

Deelnameprijs  

Inschrijven

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een

eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC

rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

Login EN

Verwelkoming  

Prof. Bruno Peeters, voorzitter van Antwerp Tax Academy

•

Hervorming van de inkomstenbelastingen, een blik op de toekomst: toelichting bij het rapport

van de Hoge Raad voor Financiën van mei 2020 met als titel: De verlaging van de lastendruk op

arbeid en de mogelijkheden  tot financiering ervan 

De heer Wim Coumans, lid van de Hoge Raad voor Financiën

•

Hervorming van de inkomstenbelastingen, een blik op het verleden 

De heer Dirk Deschrijver, auteur van het boek Inkomstenbelastingen 1919-2020: buitengewone en

tijdelijke heffingen

•

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 25. Deze prijs omvat on demand deelname aan de webinar en de

digitale documentatie.

•

Mogelijkheid om het boek Inkomstenbelastingen 1919-2020: buitengewone en tijdelijke

heffingen van auteur Dirk Deschrijver te bestellen aan het voordeeltarief van € 76 (inclusief btw,

exclusief verzendkost van € 5, marktprijs boek: € 92). Facturatie en verzending van het boek gebeurt

door de uitgever, Knops Publishing. 

•


MENU

Hervormingen van de
inkomstenbelasting in tijden van crisis
Webinar, on demand beschikbaar tot donderdag 23 december 2021

ANTWERP TAX ACADEMY 
ZOEK

Activiteiten en vorming

https://www.uantwerpen.be/nl/
https://www.uantwerpen.be/en/centres/antwerp-tax-academy/
https://www.hogeraadvanfinancien.be/nl/publication/advies-verlaging-van-de-lastendruk-op-arbeid-en-mogelijkheden-voor-de-financiering-ervan
https://nl.knopspublishing.be/shop/boeken/handels-en-economisch-recht/inkomstenbelastingen-1919-2020-buitengewone-en-tijdelijke-heffingen/
https://nl.knopspublishing.be/shop/boeken/handels-en-economisch-recht/inkomstenbelastingen-1919-2020-buitengewone-en-tijdelijke-heffingen/
https://www.uantwerpen.be/nl/centra/antwerp-tax-academy/
https://www.uantwerpen.be/nl/centra/antwerp-tax-academy/activiteiten-en-vorming/
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De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat Nexus in de huidige stand van de wetgeving een

niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en Nexus behoudt

zich dan ook het recht voor deze btw door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik

te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille

moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de

regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

Een aanwezigheidsattest wordt digitaal bezorgd na afloop van het on demand beschikbaar zijn van de

webinar (na 23 december 2021). 

Erkenning ontvangen: 

Erkenning in aanvraag: IGO.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, belastingadviseurs en accountants en alle rechtspractici en

cijferberoepen. 

IBJ: 2 punten voortgezette opleiding•

ITAA: 2 uren•

OVB: 2 standaardpunten. •

Contact

Antwerp Tax Academy

Toon e-mailadres

Tel. Tel. +32 3 265 31 15

Stadscampus, Gebouw V, S.V.091

Blijf op de hoogte 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille
https://uantwerpen.powerappsportals.com/blijfopdehoogte-ata
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