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Transfer pricing / Luc Batselier
Kluwer, 2013. 162 p. (Fiscale
Praktijkstudies; 38)
Dit boek geeft een grondige inleiding inzake transfer pricing, met een duidelijk
overzicht van de theorie van de OESOrichtlijnen, aangevuld met voorbeelden,
toepassingen en verwijzingen naar de
praktijk.
De OESO-richtlijnen inzake verrekenprijzen
vormen de basis van de hoofdmoot van
dit boek. De verschillende transfer pricingmethoden worden ontleed en de voor- en
nadelen ervan tegen elkaar afgewogen.
Er is bovendien ook aandacht voor de artikelen in het WIB 1992 die verwijzingen
bevatten naar de verrekenprijzen.
Waar nodig werden ook de werkzaamheden van de Europese Commissie betrokken.
De volledige inhoudstafel kan u raadplegen
via de webshop van Kluwer: http://shop.
kluwer.be/shop/nl_BE
Prijs: € 104,94 in abonnement op de reeks
€ 80,72 in abonnement op de reeks
€ 119,79 als e-book
Bestellen: http://shop.kluwer.be/shop/
nl_BE, tel. 0800 94 571

Fiscaal misbruik /
Thierry Afschrift, met medewerking van Sylvie Van Herreweghe
Larcier, 2013. 275 p.
Bij wege van de programmawet van
29 maart 2012 heeft de wetgever zich
gewaagd aan een nieuwe antimisbruikmaatregel die een grotere draagwijdte zou
moeten hebben. Dit inzake de inkomstenbelastingen, de registratie- en de successierechten. De wetgever heeft hiertoe het
fiscaal recht verrijkt met een nieuw begrip,
namelijk het ‘fiscaal misbruik’.

Les premiers modèles sont consacrés aux
différentes formules possibles de constitution. Viennent ensuite des modèles de
statuts, les principales modifications statutaires possibles, les principaux actes à poser
par l’organe de gestion.

De auteur beschrijft de basis van het beginsel van de principiële gelding van de keuze
van de minst belaste weg, alsook de exacte
draagwijdte van de algemene antimisbruikbepaling die in 1993 werd ingevoerd.

Trois chapitres sont consacrés aux opérations de fusion, de scission et de liquidation
de sociétés.

Hij drukt zich kritisch uit over de verzoenbaarheid van de antimisbruikmaatregel
met de Grondwet. Dit op het vlak van de
registratie- en de successierechten. Hij stelt
ook de enige interpretatie van de antimisbruikmaatregel voor die toelaat om de wil
van de wetgever te verzoenen met het
grondwettelijke legaliteitsbeginsel in fiscale
zaken.

Prijs: € 85
Bestellen: http://uitgeverijlarcier.larcier
group.com, tel. 0800/39.067 (Larcier
Distributie Centrum)
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Cet ouvrage regroupe la plupart des modèles des procès-verbaux, procurations et autres convocations ou documents à établir
dans le cadre du fonctionnement courant
de trois types de sociétés: les sociétés anonymes, les sociétés privées à responsabilité
limitée et les sociétés coopératives.

Thierry Afschrift maakt er in dit boek een
wetenschappelijke analyse van, op grond
van de wet, de klassieke interpretatieregels
in fiscale zaken, en de parlementaire voorbereiding. Tevens neemt hij de opvattingen van andere fiscalisten onder de loep.

De volledige inhoudstafel kan worden geraadpleegd op de website van Larcier.
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Modèles et contrats des sociétés
2012-2013 / L.-P. Marcelis et
S. Maquet
Mise à jour par C. Hatert,
L. Mertens et Y. Stempnierwsky
Kluwer, 2013. 823 p.

Chaque chapitre débute par une check-list,
chaque modèle est précédé d’un cadre récapitulatif : qui le rédige, quelles sont les
dispositions légales à respecter antérieurement et postérieurement au passage de ces
étapes… ?
Cet ouvrage apporte une réponse pratique à ces questions essentielles et à bien
d’autres interrogations. Il donne au dirigeant d’entreprise et à tout autre intervenant au plan juridique une vision claire des
règles auxquelles il est tenu de se conformer, qu’il s’agisse d’une SA, d’une SPRL ou
d’une SCRL.
La table des matières est disponible sur le
site http://shop.kluwer.be.
Prix : Achat unique : € 150,48 – en abonnement : € 115,75
Commander : http://shop.kluwer.be,
tél. 0800 16 868
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Aspects fiscaux de la comptabilité et technique de déclaration
fiscale / Hugues Lamon, Alexis
Van Bavel. 4e édition.
Larcier, 2013. 1017 p. (Bibliothèque
fiscale de la Solvay Brussels School of
Economics and Management)
Ce livre analyse les règles d’évaluation
comptables prescrites par le droit des
comptes annuels et les normes IAS/IFRS,
ainsi que les règles fiscales sur la base du
schéma des comptes annuels.
« …, oeuvre qui à l’origine avait été rédigée par Daniel De Crem et Michel Massart, … Le concept de l’ouvrage reste fidèle
à l’original, basé sur une idée simple mais
géniale, à savoir donner les clefs aux lecteurs pour pouvoir réconcilier le bénéfice
fiscal et comptable. » (extrait de la préface
par Thierry Blockerye)
Sommaire
Abréviations / Avant-propos / Préface
I. Introduction
II. Le concept de bénéfice
III. Évaluation des actifs, passifs, charges et
produits
IV. Technique de la déclaration fiscale
Synthèse des disparités entre le droit des
comptes annuels et les normes IAS/IFRS
Index / Bibliographie / Annexes
Comptes annuels: schéma complet
Prix : € 190
Commander : http://editionslarcier.larciergroup.com/
tél. 0800 39 067 (service clientèle Larcier)

Jaarboek fiscale rechtspraak
2012 / Thierry Lauwers
Story Publishers, 2013. 243 p.
Het Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2012
houdt het midden tussen enerzijds een
klassiek rechtspraakoverzicht, waarbij binnen een bepaalde rechtstak en over een
afgesloten periode op grondige wijze de
rechtspraak wordt geanalyseerd en geduid,
en anderzijds een artikelsgewijze bespreking van het fiscaal recht met beknopte
annotatie.
Een handig en praktisch overzicht van 50
uitspraken die het jaar 2012 kleurden, beginnend bij een uitspraak van het EVRM,
vervolgens geordend volgens de artikels
van het WIB, om te eindigen bij lokale en
regionale belastingen.
“Dit jaarboek heeft geenszins de volledigheid tot doel maar wil de practici van het
fiscaal recht op basis van de geselecteerde
rechtspraak een indicatie geven omtrent
de laatste tendensen en zelfs toekomstig
te verwachten evoluties in diverse fiscale
materies.”
Prijs: € 59
Meer informatie en bestellen: www.story
publishers.be, tel. 09 265 81 06

Financiële wiskunde met toepassingen in Excel / Jacques Van
Der Elst
De Boeck, 2013. 139 p.
Dit is een studieboek voor iedereen die te
maken krijgt met financiële berekeningen.
De theorie wordt uitgelegd aan de hand
van stapsgewijs uitgewerkte voorbeelden
in Excel.
Na een aantal elementaire technieken uit
de wiskunde, komt het enkelvoudig en
samengesteld intrestrekenen en discontorekenen aan bod. Vervolgens worden de
belangrijkste annuïteiten uitgediept. Het
gebruik ervan wordt ruim geïllustreerd in
de daarop volgende hoofdstukken over
courante kredietvormen en types van obligatieleningen. Ten slotte is er een inleiding
op de levensverzekeringen.
Aan de hand van realistische voorbeelden
wordt de theorie consequent getoetst aan
de praktijk. U maakt daarbij kennis met de
belangrijkste financiële Excelfuncties en
leert stap voor stap hoe u ze gebruikt.
Er is een schat aan oefeningen voorzien,
en een handig overzicht van de gebruikte
formules.
De volledige inhoudstafel staat op website
http://hoger.deboeck.com
(‘inhoudsopgave’ onder tab inhoudstafel)
Prijs: € 24
Bestellen: http://hoger.deboeck.com,
tel. 0800 99 613 (klantendienst De Boeck)
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