Update: Erven en schenken - Live Webinar
DOELSTELLINGEN
Het recht staat allesbehalve stil. Ook op het vlak van erfrecht en
vermogensplanning heeft de wetgever recent enkele hervormingen doorgevoerd,
en zit ook de belastingdienst niet stil. Deze opleiding heeft als doelstelling om enkele
hervormingen te bespreken in het erfrecht, de erfbelasting en verschillende
technieken van vermogensplanning.
De volgende topics zullen aan bod komen:
wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik;
afschaffing duo-legaat;
afschaffing kaasroute;
gesplitste aankoop;
erfovereenkomsten.

SAMENVATTING
Categorie:
Fiscaliteit en regelgeving
Niveau:
Advanced
Type opleiding:
Blended learning
Prijs:
Lid: € 160.00
Niet-lid: € 180.00
Partner BZB: € 160.00
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag
Punten/uren:

Bank: 2
Verzekeringen: 2

DOELGROEP
De opleiding kan gevolgd worden door iedereen die in zijn werksituatie nood heeft
aan de actuele mogelijkheden rond erven en schenken.

VEREISTE VOORKENNIS
Advanced: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven
theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping).

PROGRAMMA
INHOUD
Deel I: Hervormingen in de erfbelasting
Deel II: Hervormingen in het erfrecht
Wijziging op vlak van inbreng
Wijziging op vlak van reservatair erfrecht
Wijziging wettelijk erfrecht LLE
Invoering wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik
Wijziging omzetting vruchtgebruik van de LLE en LLWSP
Deel III: Hervormingen in technieken van vermogensplanning
Testament
Schenking roerend vermogen
Schenking onroerend vermogen
Speciale planningstechnieken onroerend vermogen
Erfovereenkomsten
PRAKTISCHE INFORMATIE
Uren: 2u
Extra informatie:
Hoe start je de webinar vlot op? Je ontvangt een login en een wachtwoord per email om toegang te krijgen tot ons platform. In het platform vind je een link. Door

op de geplande datum te klikken start de webinar via Webex.
Om bijscholingspunten te behalen is het belangrijk om met je eigen naam in te
loggen, de volledige trainingsdag te volgen en de door de trainer voorgestelde
vragen te beantwoorden. Volg de opleiding niet met meerdere personen via
eenzelfde pc.

METHODOLOGIE
Type opleiding: Online, blended learning
Tijdens Live Webinars ziet u de presentatie en de trainer live via uw scherm. U
kunt met de trainer communiceren en vragen stellen.
Opleidingsmateriaal
PowerPoint-presentatie (slides);
Live Video.
Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de financiële
producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c
van het K.B. van 1 juli 2006.
Verzekeringen: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de
onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 270 van de wet
van 4 april 2014.

