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Fiscale fraude / G. Delrue
(Politie Praktijk Boeken)
Maklu, 2007, 168 p.

A.S.B.L. & T.V.A. / M. Meulemans
Edipro, 2006, 288 p.

Het strafonderzoek naar een geval van ﬁscale fraude verschilt van zaak tot zaak. Toch
zijn er in de praktijk een aantal stappen die
bij elk onderzoek naar ﬁscale fraude worden doorlopen. Dit boek geeft een beeld
van de manier waarop een ﬁscaal strafdossier in de praktijk kan worden samengesteld en welke elementen het strafdossier
moet bevatten. De theorie werd tot een
minimum beperkt.
Komen onder meer aan bod: de klacht
of aangifte en de klachtbevestiging, het
opvragen van inlichtingen bij de betrokken
ﬁscale administraties, het opvragen van
inlichtingen ter identiﬁcatie van een natuurlijke persoon of een vennootschap, het
verhoor van getuigen en van de verdachte,
huiszoeking.
Prijs: € 29,50
Bestellen: www.maklu.be
Tel. 03 231 29 00

Ce guide pratique expose avec de nombreux exemples et tableaux toutes les règles en matière de TVA susceptibles d’intéresser une ASBL, grande ou petite.
Une table des matières détaillée et un index
contribuent à trouver les réponses.
Contenu :
Titre 1. Les gestionnaires des ASBL – 2. L’assujettissement à la TVA des ASBL – 3. Les
obligations TVA des ASBL – 4. La déclaration périodique à la TVA – 5. Les paiements
TVA – 6. Le calendrier TVA – 7. Les régimes
d’imposition des ASBL – 8. La déduction de
la TVA – 9. Les achats dans l’Union européenne – 10. Les ventes dans l’Union européenne – 11. Les prestations de services
réalisées par les ASBL – 12. Les importations
– 13. Les exportations – 14. Les associations
de frais – 15. Les ASBL dans le domaine artistique et culturel – 16. Les ASBL dans le
domaine de l’enseignement – 17. Les ASBL
dans le domaine de l’ “horeca” – 18. Les
ASBL dans le domaine de l’immobilier – 19.
Les ASBL dans le domaine social, philanthropique et humanitaire – 20. Les ASBL
dans le domaine médical – 21. Les ASBL
dans le domaine des sports & loisirs – 22.
Les ASBL dans le domaine de l’environnement – Annexes – Index.
Prix : € 39
Commander : www.edipro.info
Tél. 04 344 50 88

Inkoop eigen aandelen /
B. Pouseele, J. Sandra,
F. Soetaert, G. Verhaeghe
UGA, 2007, 185 p.
(Reeks Recht & onderneming in de
praktijk; 2)
Het inkopen van eigen effecten kan een
zeer interessante techniek zijn om op een
ﬁscaal vriendelijke manier geld uit uw
vennootschap (nv, bvba of Comm.VA) te
halen. Bovendien kan het u beschermen
tegen vreemde aandeelhouders, uw aandelenkoers ondersteunen of u indekken
tegen de uitoefening van opties door uw
personeel.
Sinds o.m. het Cassatiearrest van 4 november 2005 is het voor de ﬁscus immers niet
meer zo eenvoudig om een inkoop van
eigen aandelen te herkwaliﬁceren als een
gewone dividenduitkering.
Aan welke voorwaarden moet de verwerving van eigen aandelen voldoen? Hoe
moet u zo’n operatie boekhoudkundig
verwerken en wat moet u vermelden in uw
jaarrekening? Hoe staan de rechtspraak en
de ﬁscus daar vandaag tegenover?
Dit is een praktische uitgave, waar achtereenvolgens de vennootschapsrechtelijke
aspecten en het boekhoudkundig en ﬁscaal
regime bij de inkopende vennootschap aan
bod komen, gevolgd door een analyse van
de rechtspraak. Met nuttige modellen van
oproeping en notulen van de algemene
vergadering en van een raad van bestuur.
Prijs: € 43
Bestellen: www.uga.be/uitgeverij
Tel. 056 36 32 00
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Inleiding tot de ﬁnanciële
wiskunde met Excel /
J. Van Der Elst
Lannoo, 2005, 120 p.

Suisse. Fiscal, bancaire et
ﬁnancier, juridique, social.
6e édition
Francis Lefebvre, 2007, 543 p.

Dit boek behandelt een aantal fundamentele onderwerpen van de ﬁnanciële wiskunde. Zo komen aan bod: het enkelvoudig en
het samengesteld intrestrekenen, het discontorekenen, de annuïteiten, de courante
kredietvormen en types van obligatierekeningen.

Cette nouvelle édition, à jour jusqu’au 1er
décembre 2006, aborde de façon détaillée
l’essentiel de la réglementation ﬁscale, juridique, sociale et, pour la première fois, le
droit bancaire et ﬁnancier suisse.

Speciﬁek voor dit boek is dat bij de gestelde
problemen de voorbeelden ook opgelost
worden aan de hand van het softwarepakket Excel. Als bijlage is er een overzicht van
de gebruikte ﬁnanciële Excel-functies.
Deze handleiding is een nuttig basiswerk
voor iedereen die met ﬁnanciële vraagstukken te maken heeft. Het bevat naast de vele
voorbeelden ook een vijftigtal opgaven met
hun oplossingen.
Prijs: € 14,95
Bestellen: www.lannoocampus.be
Tel. 016 30 01 10

Principaux points examinés :
− Fiscalité de l’épargne des particuliers ;
− Transfert de domicile en Suisse :
imposition à forfait des étrangers ;
− Échange de renseignements en
matière ﬁscale sur la base des récents
accords UE/Suisse et des conventions
ﬁscales ;
− Accord UE/Suisse sur les dividendes,
intérêts et redevances versés entre
sociétés associées ;
− Système d’imposition à la source des
revenus de capitaux mobiliers ;
− Régulation de la place ﬁnancière suisse
(lutte contre le blanchiment d’argent,
délits d’initiés, entraide internationale
en matière pénale, assistance
administrative en matière boursière) ;
− Secret bancaire (fondements et limites),
notamment en matière ﬁscale ;
− Les différents contrats bancaires
(dépôt, gestion de fortune, conseil en
placement) ;
− Différentes formes d’implantation
d’une activité commerciale en Suisse ;
− Frontaliers et salariés envoyés en
Suisse.
Prix : € 95
Commander : Patrimoine, rue du Noyer
168, 1030 Bruxelles
Tél. 02 736 68 47

Tijdelijke handelsvennootschappen / D.-B. Floor.
Vertaald door P. Bielen
Larcier, 2007, 314 p.
(Bibliotheek Handelsrecht – Reeks
Vennootschaps- en Financieel Recht; 5)
Dit werk bestudeert de tijdelijke handelsvennootschap vanuit verschillende standpunten.
Komen achtereenvolgens aan bod:
− de kenmerken;
− de oprichting;
− de werking (de contractuele
praktijk, het personeelsbeheer, de
tijdelijke handelsvennootschap en
de registratie van aannemers, de
tijdelijke handelsvennootschap
en de reglementering inzake de
koppelbazerij, de erkenning van de
tijdelijke handelsvennootschap als
aannemer van werken);
− de aansprakelijkheid van vennoten;
− ontbinding, vereffening, verdeling,
geschillen;
− ﬁscaal recht en boekhoudrecht;
− de tijdelijke handelsvennootschap en
het mededingingsrecht (Europees en
Belgisch);
− de tijdelijke handelsvennootschap en
het internationale privaatrecht.
Bijzondere aandacht gaat uit naar de
contractuele praktijk.
Deze publicatie is een vertaling door P. Bielen van het boek La société momentanée,
verschenen in 2002 in de reeks Répertoire
notarial.
Het betreft een volledig herwerkte en herziene versie, waarbij de materie werd bijgehouden tot oktober 2006.
Prijs: € 150
Bestellen: www.uitgeverij.larcier.com
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