Uitnodiging van de Vereniging JOJ voor het seminar
‘Fiscale Valkuilen: Trap er niet in!’

Datum:

Donderdag 5 oktober 2017

Tijd:

14:30 – 18.00 uur

Locatie:

Hilton Schiphol Airport Hotel
Schiphol Boulevard 701
1180 BN Schiphol

Sprekers:

Prof. dr. R.N.G. Van der Paardt
Hoogleraar Verbruiksbelastingen aan de Faculteit
der Economische Wetenschappen van de Erasmus
Universiteit Rotterdam
Belastingadviseur bij AKD N.V.

Opleidingspunten:

2 NOvA en KNB

Inleiding
Tijdens het seminar ‘Seminar Fiscale Valkuilen: Trap er niet in!’ zal worden ingegaan op de fiscale
aspecten van vastgoed. Hierbij zullen voornamelijk de belangrijkste aandachtspunten en actualiteiten
ten aanzien van de omzet- en overdrachtsbelasting behandeld worden. Er zal onder andere specifieke
aandacht worden besteed aan onderwerpen zoals (i) de (nieuwe) vereisten voor de kwalificatie als
bouwterrein, (ii) wel of geen woning (2% of 6% overdrachtsbelasting) en (iii) de btw-gevolgen van
investeringsgoederen

(zoals

zonnepanelen).

Tevens

zal

aan

de

hand

van

een

aantal

(reken)voorbeelden de gevolgen van omzet- en/of overdrachtsbelasting bij diverse transacties worden
toegelicht.
Spreker

Prof. dr. R.N.G. Van der Paardt is belastingadviseur en gespecialiseerd in btw en overdrachtsbelasting.
René van der Paardt is deeltijd hoogleraar verbruiksbelastingen aan de Faculteit der Economische
Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en doceert ook aan de Amsterdam School of
Real Estate, Universiteit Nyenrode en het International Tax Center in Leiden. René van der Paardt geeft
lezingen op het terrein van btw en overdrachtsbelasting, publiceert regelmatig en is redacteur bij WPNR
en Bouwrecht. Als belastingadviseur bij AKD heeft hij ruime ervaring met het adviseren in de
vastgoedsector

aan

beleggers,

vastgoedfondsen,

projectontwikkelaars,

gemeenten

en

woningcorporaties. Voor zijn komst bij AKD was René van der Paardt gedurende 21 jaar verbonden aan
Loyens & Loeff.
Programma
14:30 uur ontvangst met koffie en thee
14:55 uur welkomstwoord van de voorzitter van de Vereniging JOJ
15.00 uur deel 1
16:00 uur pauze
16:15 uur deel 2
17:30 uur afsluitende borrel
Locatie
Hilton Schiphol Airport Hotel (Schiphol Boulevard 701, 1180 BN Schiphol).
Routebeschrijving per auto
Neem afslag Schiphol vanaf de A4. Parkeren kan in de parkeergarage aan de Schiphol Boulevard,
welke parkeergarage zich tevens onder het Hilton Schiphol Airport Hotel bevindt.
Routebeschrijving met openbaar vervoer
Het Hilton Schiphol Airport Hotel bevindt zich op luchthaven/treinstation Schiphol. Vanaf het treinstation
Schiphol kunt u binnendoor naar het Hilton Schiphol Airport Hotel lopen (dit is ongeveer 800 meter).
Opleidingspunten
Deelname aan het seminar levert twee opleidingspunten op in het kader van de permanente opleiding
voor de advocatuur (NOvA) en de notariële beroepsopleiding (KNB).

Lidmaatschap
Lid worden van de Vereniging JOJ is mogelijk voor EUR 75,00 per jaar. Studenten betalen EUR 25,00
per jaar. Het lidmaatschap geeft na betaling recht op gratis bezoek aan de symposia en de seminars.
De symposia en seminars zijn ook voor niet-leden toegankelijk. Zij betalen EUR 90,00 per seminar.
Aanmelding
Leden en andere geïnteresseerden in het seminar kunnen zich aanmelden via de website van de
Vereniging JOJ, www.vjoj.nl. Tevens kunt u zich via de website aanmelden voor het lidmaatschap. Voor
vragen, neem vooral contact op via info@vjoj.nl.

