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De mobiliteit van belastingplichtigen is de afgelopen jaren sterker toegenomen dan
ooit. Mensen gaat steeds vaker wonen en werken in het buitenland. Een emigratie brengt
veel fiscale en burgerrechtelijke vragen met zich mee.
Tijdens deze studienamiddag krijgt u door de sprekers een antwoord op deze vragen.
Meester Erik Sansen en meester Gertjan Verachtert zijn tevens auteurs zijn van het boek
“Emigratie en fiscus 2017” dat u als deelnemer ontvangt.
Het is de bedoeling van deze studienamiddag u op een praktische manier inzicht te
geven in deze actuele materie. De sprekers zullen daarbij opteren voor een aantal
casussen, van waaruit elk van de drie sprekers bepaalde aandachtspunten zullen worden
belicht.
PROGRAMMA
vanaf 12.30 u.
13.30 u.

registratie van de deelnemers (broodjesbuffet voorzien)
start van de uiteenzetting (pauze rond 15.15 u.)

Volgende actuele topics worden behandeld (niet limitatieve en niet-chronologische
opsomming):
•   Achtergrond & vuistregels van een emigratie
•   Fiscale aandachtspunten:
•   specifieke fiscale aandachtspunten (indicatief):
o   verdragspositie na emigratie
o   BNI - catch-all or nothing
o   exit-heffingen voor natuurlijke personen
o   verhuist mijn (holding-)vennootschap mee?
o   pensioenen en pensioenkapitaal na emigratie
o   …
•   fiscale regimes voor inwijkelingen in Europa & Zwitserland
o   korte bespreking van volgende landen: Verenigd Koninkrijk, Zwitserland,
Portugal, Cyprus, Malta en new kid on the block: Italië
o   nieuwigheden & wijzigingen

•  

Burgerrechtelijke aandachtspunten:
•   gevolgen van emigratie voor reeds getroffen planning (huwelijkscontract,
schenkingen, testamenten), met aandacht voor de erfrechtverordening en voor
de aankomende verordening huwelijksvermogensrecht
i.   zijn vroeger getroffen maatregelen nog steeds geldig en krijgen zij
uitwerking?
ii.   welke rechtbanken zijn bevoegd?
iii.   welk recht zal de toekomstige nalatenschap beheersen?
iv.   is rechtskeuze mogelijk? krijgt een gedane rechtskeuze nog steeds
uitwerking?
•   gevolgen van de emigratie voor toekomstige planningsmogelijkheden

rond 17.00 u.

mogelijkheid tot vraagstelling

DOELGROEP
- accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, boekhouders/fiscalisten
- financiële verantwoordelijken en financiële adviseurs
- advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten
DEELNAMEPRIJS
€ 260 (excl. 21% btw) inclusief het boek ‘Emigratie en fiscus’ (uitgave Kluwer ter
waarde van € 58,57), extra documentatie, broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

