Amsterdam Centre for Tax Law

Modernisering vennootschaps
belastingplicht overheidsbedrijven
Symposium | Amsterdam | donderdag 23 oktober 2014
Het Amsterdam Centre for Tax Law (ACTL) van de Universiteit van
Amsterdam organiseert op donderdagmiddag 23 oktober 2014 een
symposium over het Wetsvoorstel Modernisering vennootschaps
belastingplicht overheidsbedrijven. De sprekers zijn afkomstig uit de
wetenschap, de belastingadvieswereld en de publieke sector.
Voorzitter
n

Dr. J.L. van de Streek (ACTL)

Sprekers/panelleiders
Prof. dr. T.M. Berkhout (Universiteit Nyenrode)
Drs. H.J. Bresser (Radboud Universiteit)
n Drs. M.H.J. Buur (Loyens & Loeff/Universiteit Leiden)
n Mr. M.J.J.M. Essers (Loyens & Loeff)
n	Prof. dr. E.J.W. Heithuis (Universiteit van Amsterdam, Open Universiteit en
BDO Accountants & Belastingadviseurs)
n Prof. dr. R.H.C. Luja (Universiteit Maastricht)
n Drs. R. Verkuijlen (Vereniging Nederlandse Gemeenten)
n
n

Deelname is gratis | UvA | Faculteit der Rechtsgeleerdheid | Oudemanhuispoort 4-6 Amsterdam
Collegezaal D1.09 |13.45 - 17.35 uur | Ontvangst vanaf 13.00 uur
Kijk voor meer info op actl.uva.nl

Gesponsord door

Het Wetsvoorstel Vpb-plicht Overheidsbedrijven
De vennootschapsbelastingpositie van overheidsbedrijven gaat ingrijpend
veranderen. Dit als een direct gevolg van het oordeel van de Europese
Commissie dat Nederland is gehouden de bestaande belastingvrijdom voor
overheidsbedrijven af te schaffen. De Staatssecretaris van Financiën heeft
aangekondigd op Prinsjesdag 2014 met een officieel wetsvoorstel te komen dat
voldoet aan de eisen van de Europese Commissie. Tijdens symposium is het
wetsvoorstel vers van de pers en zal vanuit verschillende invalshoeken
onderwerp van debat zijn.

Programma
13.00 - 13.45

Registratie en ontvangst met koffie en broodjes

13.45 - 14.00

Opening door dagvoorzitter dr. J.L. van de Streek

14.00 - 15.30

Panel 1: Nationale context
Voorzitter: dr. J.L. van de Streek

15.30-16.00
16.00 - 17.30

17.30 - 17.35

-	
Het wetsvoorstel in vogelvlucht - prof. dr. E.J.W. Heithuis (Universiteit van
Amsterdam, Open Universiteit en BDO Accountants & Belastingadviseurs)
-	
Vrijstellingen - drs. M.H.J. Buur (Loyens & Loeff/ Universiteit Leiden)
-	
Openingsbalansproblematiek - prof. dr. T.M. Berkhout (Universiteit Nyenrode)
Pauze
Panel 2: Multidisciplinaire context
Voorzitter: drs. H.J. Bresser (Radboud Universiteit)
-	
De staatssteundimensie - prof. dr. R.H.C. Luja (Universiteit Maastricht)
-	
De rol van de Wet Markt en overheid - mr. M.J.J.M. Essers (Loyens & Loeff)
-	
Beleidsmatige dimensie - drs. R. Verkuijlen (Vereniging Nederlandse Gemeenten)
Afsluiting voor dagvoorzitter
Aansluitend borrel

Doelgroep
Belastingadviseurs, medewerkers Ministerie van Financiën, medewerkers
Belastingdienst, wethouders, bestuurders van publiekrechtelijke lichamen,
beleidsmedewerkers en financiële medewerkers van het rijk en gemeenten,
studenten fiscaal recht/fiscale economie.

Aanmelding
Deelname is gratis en aanmelding geschiedt door het sturen van een e-mail
naar tax-seminar-fdr@uva.nl onder vermelding van naam en organisatie.

PE-Punten Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)
Voor deelname aan het symposium kunnen 3 punten worden verkregen in het
kader van het PE-reglement van de NOB.

