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Op LegalNews vindt u heel wat relevante artikelen inzake directe belastingen: 
https://legalnews.be/category/fiscaal-recht/directe-belastingen/ 
en vennootschapsrecht: 
https://legalnews.be/category/ondernemingsrecht/vennootschapsrecht/ 

Artikelen 

1. Het nieuwe vennootschapsrecht: onze selectie van nuttige artikelen
vennootschapsrecht voor de practicus. Laatste update 27 oktober 2020 (LegalNews)

2. Hoe fiscaalvriendelijk geld uit uw onderneming halen? (Moore)

3. Vivaldi-coalitie: dit staat vanuit fiscaal oogpunt op de planning (Moore)

4. Geen roerende voorheffing op liquidatievoorschot bij vereffening? (Moore)

5. Appartement aan kust: dan toch fiscaal aftrekbaar?
(De Broeck Van Laere & Partners)

6. De liquidatiereserve: aantrekkelijk voor de aandeelhouder, maar opgepast voor
het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen! (Degroof Petercam)

7. Bijzondere liquidatiereserve door kmo’s aangelegd voor aj. 2012-2014 geviseerd
door de fiscale Administratie: blijf niet stilzitten! (EY Law)

8. De inkoop van eigen aandelen, een deur opent op vennootschapsrechtelijk vlak
maar sluit op fiscaalrechtelijk vlak (Cazimir)

9. Fiscaal misbruik: belastingvrije kapitaalverminderingen in ‘oude holdings’
buiten schot (Imposto Advocaten)

10. De bijzondere liquidatiereserve – hoe reageren op door de administratie massaal
rondgestuurde kennisgevingen? (Lamote Stragier Advocaten)

11. Slecht nieuws van Cassatie over gratis woning bedrijfsleider
(De Broeck, Van Laere & Partners)

12. Fiscus geeft het startschot voor een controleactie omtrent de aanleg van de
bijzondere liquidatiereserve (Tiberghien)

13. Hoe onroerend goed uit je vennootschap halen? 3 klassieke opties (SBB)

14. De bezoldigingstheorie: bewijslast is niet onoverkomelijk (Moore)

15. De bezoldigingstheorie is “back on track”: bewijslast is niet onoverkomelijk
(Sherpa Law)

16. Overdracht erfpacht en opstal fiscaal interessant (aternio)

17. Interne meerwaarden en kapitaalvermindering: er is niks verloren (aternio)

18. Vastgoedvennootschappen: aandelenverkoop en de fiscus (aternio)

19. Voordelig belaste auteursvergoedingen onder de loep
(De Broeck, Van Laere & Partners)

20. Het nieuwe goederenrecht: een eerste kritische kijk op de gevolgen voor fiscaliteit
en vermogensplanning (Cazimir)
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21. Kapitaalvermindering door holding zonder reserves. Geen fiscaal misbruik volgens
het hof van beroep te Gent van 28 april 2020 (Allen & Overy)

22. Samen gebouwd als vruchtgebruiker en blote eigenaar? Zit de fiscus u al op
de hielen? (Spartax)

23. Geld lenen om de aandeelhouders uit te betalen. Best ook even aan de fiscus
denken (Bloom Law)

24. Fiscale optimalisatie in Corona-tijden: een geval apart (Van Havermaet)

25. Het WVV: de fiscale impact (Marlex Advocaten)

26. Zaakvoerder van managementvennootschap = bedrijfsleider van cliënt van de
managementvennootschap? Cassatie verbreekt arrest op basis van (gebrek aan)
simulatie (Tiberghien)

27. Geld uitgeven om geld te besparen. De bedrijfsleiderbezoldiging (aternio)

28. Vergoedingen voor auteursrechten: dé aantrekkelijke vergoedingswijze voor de
creatieve werknemer, de creatieve zelfstandig medewerker of de creatieve
bedrijfsleider! (Imposto Advocaten)

29. Ceci n’est pas une société? Cassatie fluit de fiscus terug bij toepassing
attractiebeginsel op royalty’s met miskenning rechtspersoonlijkheid
managementvennootschap (Cazimir)

30. Uitbreng onroerend goed uit vennootschap: lagere roerende voorheffing
dankzij CBN? (Spartax)

31. De nieuwe antimisbruikbepaling: timing telt (dan toch)! (Sherpa Law)

32. Begraaft het parlement de fiscale aftrek van uw gezinswoning of appartement
aan zee? (Spartax)

33. Cassatie schept klaarheid over de finaliteitsvoorwaarde. Aftrek kosten van
verlieslatende vruchtgebruikinvestering geweigerd (Cazimir)

34. Frequente kapitaalverminderingen dan toch geen fiscaal misbruik (Delboo)

35. Voordelen alle aard: werkelijke waarde primeert! (Sherpa Law)

36. Overdracht van opstal en erfpacht voortaan in meeste gevallen vrijgesteld van
personenbelasting (Cazimir)

Aan te raden publicaties 

1. Van liquidatiebonus tot liquidatiereserve (Intersentia – september 2020)

2. Handboek Personenbelasting 2020-2021 (Intersentia – september 2020)

3. Handboek Vennootschapsbelasting 2020-2021 (Intersentia – september 2020)

4. Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen (Intersentia – augustus 2020)

5. Vademecum Vennootschapsbelasting (Intersentia – juni 2020)

6. Wetsontduiking (Intersentia – mei 2020)
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