
 
BEBOTAX is een eigentijds onafhankelijk, multidisciplinair en proactief advieskantoor gegroeid uit een boekhoud– en 

fiscaal kantoor gevestigd te Nazareth dat inzet op startup, opbouw, behoud en vererving van vermogen en  

ondernemingen binnen de context van duurzaamheid.  

 
Wat mag je verwachten … 
 
Vakinhoudelijke / Analytische taken:  
 

• Voorbereidingen adviesverlening aan klanten, collega’s of directie door bestuderen van wetten, KB’s, arresten, 
adviezen CBN; 

• Opmaken van details van bv: verworpen uitgaven, verslag van inbreng en ontbinding; 

• Controle jaarrekeningen en bijhorende verslagen schrijven; 

• Berekening en opmaak aangiftes BTW, PB, en VenB; 

• Bijwonen van een fiscale controle; 

• Uitvoeren van een volledige afsluiting boekjaar; 

• Uitvoeren van een financiële analyse; 

• Bijwonen van gesprekken met consumenten of leveranciers met oog op ondersteuning van adviesverlening; 

• Optimalisatie van processen op fiscaal, juridisch of boekhoudkundig vlak. 
 
Ondersteuning bij uitvoerende taken: 
 

• Inboeken van aan– en verkoopfacturen; 

• Opmaak aangiftes BTW, PB en VenB; 

• Opmaak BTW listings; 

• Inboeken van het financieel dagboek; 

• Opmaak en controle van de jaarrekening voor tussentijdse en eindejaar doeleinden; 

• Specifieke rapportering per land, per sector en per ondersteuning; 

• Voorbereiden financieel plan; 

• Voorbereiden statuten vennootschap. 
 

We hire on attitude, train on skills ... 
 

Je komt terecht in een dynamische en ambitieuze werkomgeving met een gevarieerd takenpakket waarbij opleiding de 

rode draad is. BEBOTAX is de internationale proactieve voorloper op high tech en paperless benadering in de 

streek.  

 

Daarbij wordt er een aangepaste en permanente opleiding, begeleiding en kennisuitwisseling voorzien. Iedereen 

krijgt een “peter / meter” toegewezen die de opvolging van uw opleiding en begeleiding verzekert. Oh ja , een toffe 

werksfeer waardoor iedereen het beste van zichzelf kan geven, krijg je er nog eens extra bij. Klinkt toch als muziek in de 

oren?  

BEBOTAX  

Volg ons op  

Steenweg Deinze 124B, 9810 Nazareth Scan jouw toekomst hier  

Zin in een kwaliteitsvolle stage?  
 

sollicitaties@bebotax.com 

T.a.v. Valérie Demesure 

Op zoek naar een kwaliteitsvolle stage in Accountancy—Fiscaliteit? 

https://www.facebook.com/BebotaxBV/
https://www.linkedin.com/company/bebotax-bv-ovv-bvba/

