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BAPP GEEFT OPDRACHT VOOR NIEUWE STUDIE ROND
FISCALITEIT PRODUCT MEDIA
De BAPP heeft Deloitte opdracht gegeven een studie uit te voeren naar de
fiscale aspecten van product media. Het gaat daarbij over de bepalingen van
aftrekbaarheid van BTW en van de kosten voor product media in het kader van
publiciteit.
Erich Cormann, executive manager BAPP, zegt dat het niet alleen gaat over de
bepalingen rond premiums en business gifts maar ook over
getrouwheidsprogramma's. "Het is een heel ingewikkelde materie. Er zijn grijze
zones en we hebben niet overal direct een antwoord op", aldus Erich Cormann.
De laatste studie in opdracht van de BAPP dateerd al van 2010, Deloitte moet
nu klaarheid scheppen omtrent die grijze zones. De studie zal exclusief
beschikbaar zijn voor de BAPP-leden. Zij kunnen daarmee ook hun klanten
beter informeren over de fiscale aspecten van het inzetten van product media.
Tegen de algemene ledenvergadering van 4 juni aanstaande zullen de
resultaten van de studie beschikbaar zijn.

VROOM... ALGEMENE LEDENVERGADERING OP SPAFRANCORCHAMPS OP 4 JUNI
Op donderdag 4 juni aanstaande heeft de algemene ledenvergadering van de
BAPP plaats op het iconische circuit van Spa-Francorchamps. Het wordt een
unieke gelegenheid waarbij het nuttige aan het aangename gekoppeld kan
worden.
De ledenvergadering wordt voorafgegaan door ‘circuit-dopen’. De BAPP-leden
kunnen als passagier meerijden met een professionele coureur op het snelle
Ardeense circuit om zo de sensatie van het racen te voelen. Daarnaast is er een
geleid bezoek aan de infrastructuur van de omloop. De circuit-activiteiten
starten om 14.30 uur. De algemene ledenvergadering is gepland om 17.00 uur
en wordt gevolgd door een diner in het restaurant van het circuit. Er bestaat de
mogelijkheid om te overnachten in het hotel dat direct naast het circuit gelegen
is.
De uitnodiging met het volledig programma volgen wordt binnenkort aan alle
leden verstuurd.

VOOR UW AGENDA: NETWORKING DAY OP 27
AUGUSTUS
Op donderdag 27 augustus heeft de jaarlijkse Networking Day van de BAPP
plaats. Deze elfde editie heeft net als vorig jaar plaats in San Marco Village in
Schelle, pal aan de A12 richting Antwerpen.
Er zijn momenteel al vijftig exposanten voor de Networking Day ingeschreven.
Bent u leverancier en bent u nog niet ingeschreven? Klik op deze link om u
alsnog in te schrijven.
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