Eindejaarsbijeenkomst 2017
Dinsdag 12 december, Stadion Feijenoord, Rotterdam
PROGRAMMA
15:00 – 15:30 uur
15:30 – 16:15 uur

16:20 – 17:00 uur
17:00 – 17:10 uur
17:10 – 17:50 uur
17:50 – 19:00 uur

Ontvangst
Actualiteiten (plenair)
In dit onderdeel wordt u op hoofdlijnen bijgepraat over
specifieke wetswijzigingen en verwachte fiscale ontwikkelingen,
onder meer op basis van het Belastingplan 2018 en – voor zover al
bekend - de nieuwe kabinetsplannen.
Workshops (1)
Wissel workshops
Workshops (2)
Borrel

WORKSHOPS
Er worden twee rondes met workshops aangeboden van elk 40 minuten.
U kunt een keuze maken uit de volgende workshops:
1) DGA / Familie en Bedrijf
In deze workshop wordt u geïnformeerd over de meest recente ontwikkelingen betreffende de
familiebedrijven en de directeur-grootaandeelhouder (dga). Onderwerpen als pensioen in eigen beheer
en wijzigingen schenk- en erfbelasting passeren de revue. Ook brengen wij u op de hoogte van de
meest actuele stand van zaken rond lopende wetswijzigingen, zoals invoering van het UBO-register en
voorgenomen wijzigingen in de inkomstenbelasting. Daarnaast besteden wij nader aandacht aan de
werking van diverse in het nieuws verschenen houdsterstructuren om de uiteindelijke aandeelhouders
anoniem te houden voor het grote publiek.
2) Loonheffingen actualiteiten
Tijdens deze workshop wordt u bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de
loonheffingen. Hierbij komen onder meer de nieuwe kabinetsplannen, bestuurders- en
commissarisbeloning, de Wet DBA en de ontwikkelingen rondom de werkkostenregeling aan de orde.
3) Btw- en douaneactualiteiten
Tijdens deze workshop wordt u bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van btw
en douane. Hierbij gaan wij onder meer in op de veranderingen in btw/douane wet- en regelgeving, de
voorstellen van de Europese Commissie, het Belastingplan 2018 en de gevolgen van Brexit.
4) Transfer pricing / Internationale ontwikkelingen
Tijdens deze workshop wordt u bijgepraat over de meest recente internationale fiscale ontwikkelingen,
zoals de aanpassingen in de dividendbelasting (houdstercoöperatie en wijziging inhoudingsvrijstelling) en
onder andere de aanstaande wijzigingen van het vaste inrichtingsbegrip. Daarnaast praten wij u bij over
de laatste stand van zaken met betrekking tot de TP documentatieverplichting en landenrapportverplichting (CbCR).
5) Meijburg Legal
Relevante vennootschapsrechtelijke onderwerpen komen aan de orde bij deze workshop, zoals
corporate housekeeping (vastlegging orgaanbesluiten, vastlegging overeenkomsten met
groepsmaatschappijen, tegenstrijdig belang situaties). Welke aansprakelijkheidsrisico’s spelen er voor
bestuurders en commissarissen en hoe kan er vanuit de onderneming gezorgd worden dat die risico’s
beheerst worden? Daarnaast komt op hoofdlijnen aan de orde wat er in een
aandeelhoudersovereenkomst wordt opgenomen en wat in statuten, alsmede welke
keuzemogelijkheden er zijn en waarom een bepaalde keuze kan worden gemaakt. Tenslotte wordt
ingegaan op de civielrechtelijke aspecten van uitkeringen door vennootschappen aan aandeelhouders.

