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Landsman
Belastingadviseurs

Belasting betalen - maar niet te veel!

Onafhankelijk

Van oudsher behoort Nederland tot de hoogst belaste landen ter wereld. De open Nederlandse economie heeft ertoe geleid dat er vooral voor ondernemers veel fiscale faciliteiten bestaan. De angst
voor misbruik daarvan is de oorzaak van de uiterst
ingewikkelde fiscale wetgeving. Veel daarvan is
alleen te begrijpen wanneer men een goed inzicht
heeft in de onderlinge samenhang tussen fiscale en
andere factoren. In de praktijk geven niet-fiscale
overwegingen soms de doorslag voor de keuze van
een fiscaal als sub-optimaal te beschouwen alternatief.

Landsman Belastingadviseurs is onafhankelijk. Dat
wil zeggen dat aan de cliënten geen andere produkten of diensten dan fiscale adviezen worden verkocht. Landsman Belastingadviseurs ontvangt geen
provisie, in welke vorm dan ook, van banken, makelaars, verzekeringsmaatschappijen of wie dan
ook.

Naast kennis van de complexe fiscaliteit is voor
een belastingadviseur daarom van essentieel belang
dat hij zijn ervaring heeft opgedaan in een brede

maatschappelijke context. Van groot belang is
voorts dat de belastingadviseur zich goed op de
hoogte houdt van plannen voor toekomstige wetgeving. Op de gevolgen daarvan moet hij bij zijn
advisering nu al inspelen.

Landsman Belastingadviseurs is niet uit op de overname van werkzaamheden die door
administratiekantoren en accountants of andere
adviseurs worden verricht. Enig doel is het tegen
betaling verlenen van fiscale ondersteuning en dat
binnen de context van wat voor de cliënt van belang is.

Aandachtspunten
Als het er echt op aankomt, is uiterlijk vertoon onbelangrijk. Wezenlijk zijn kwaliteit en representativiteit.
Een behoorlijke mate van welbespraaktheid, weten
wat er in de wereld zoal te koop is, een helder verstand en een goede kennis van zaken zijn de ingrediënten.

Bij Landsman Belastingadviseurs komt uw dossier
bovendien alleen in handen van degenen het in uw
belang nodig hebben.

Fiscale aspecten
De fiscaliteit speelt vaak een belangrijke rol bij:
C
C
C
C
C
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het verwerven van inkomen
het bezitten en beheren van vermogen
transacties met onroerende zaken
grotere consumptieve bestedingen
overdracht van vermogen via schenken of bij
overlijden
werken, ondernemen of wonen in het buitenland

Drukke kruispunten zijn die waarop verschillende
juridische en economische disciplines elkaar
tegenkomen:
C
C
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erf- en huwelijksgoederenrecht (testamenten en
huwelijksvoorwaarden)
arbeidsvoorwaarden en ontslagrecht
samenwerkingsvormen als maatschap en vennootschap, hetzij commanditair of als vennoten
onder firma
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rechtspersonenrecht en ondernemingsrecht, alsmede juridische reorganisaties (B.V.’s)
bedrijfsopvolging (in of buiten de familiesfeer)
investeringsbeslissingen
samenwerkingen, fusies en overnames
beoordeling van contracten
rechtsvormen om de continuïteit van ondernemingen veilig te stellen (zoals: certificering van
aandelen, de instelling van een Raad van Commissarissen, het opstellen van een familiestatuut)
het treffen van voorzorgsmaatregelen voor vermogensbescherming ingeval van tijden van crisis (buitenlandse bezetter) en het administratief
voorbereiden van vluchtwegen naar het buitenland
de berekening van de belastingverplichting in
de commerciële jaarrekening

Ook op andere terreinen verlopen de ontwikkelingen in sneltreinvaart. Steeds meer is de burger aangewezen op zichzelf waar het betreft de zorg voor
voorzieningen voor de oude dag, voor arbeidsongeschiktheid en ziektekosten. Voor de te vormen
voorzieningen, primair of aanvullend, zijn vaak
diverse mogelijkheden met verschillende fiscale
gevolgen aanwezig.
Te denken valt bijvoorbeeld aan voorzieningen ingeval van:
C

arbeidsongeschiktheid

C

C

oudedagsvoorzieningen (financierbaarheid van
de AOW, mogelijkheden tot lijfrente-aftrek,
FOR, pensioenen (in eigen beheer), lijfrente
BV, etc.)
voorzieningen voor nagelaten betrekkingen

Bij de beoordeling van de wenselijkheid van het
afsluiten van (aanvullende) regelingen op deze terreinen, komen ook andere aspecten aan de orde:
C

C

het aanwezige vermogen en de daarover (latent)
verschuldigde belastingen (AOW, pensioenen,
lijfrenten, ab-heffing, en eventuele latente
vennootschapsbelasting)
toekomstige successierechten en schenkingsrechten (erfbelasting en schenkbelasting)

Naast deze meer specifieke problemen, blijven ook
de meer alledaagse fiscale zaken aandacht vragen:
het opstellen of het controleren van aangiften en
aanslagen, bezwaar- en beroepschriften, vragen
over auto’s van de zaak of met grijs kenteken, huwelijk en/of samenwonen, (studerende) kinderen,
tweede woning, verzekeringspolissen en beleggingsvoorstellen, financieringen, etc.
De fiscale en andere gevolgen en risico’s zijn daarbij niet steeds even duidelijk zichtbaar.
Een goede belastingadviseur moet kennis en ervaring hebben op bovengenoemde terreinen. Het binnen handbereik hebben van alleen de belastingwet
en een belastingalmanak is daarvoor niet voldoende.

Specialisaties
Bovendien kunnen vermogensposities aangetast
worden door gebeurtenissen, zoals:
C

C
C

het beëindigen van zakelijke en/of affectieve
relaties (meningsverschillen, ruzie, ziekte, ontslag, overlijden, etc.)
waardeverlies van beleggingen (ook lijfrenten
en pensioenen), waaronder inflatie
politieke of maatschappelijke instabiliteit,
waardoor de (eigen) persoon wordt bedreigd of
het handelen van de onderneming wordt beperkt

Per individueel geval moet afzonderlijk worden
nagegaan of deze en dergelijke risico’s aanwezig
zijn en hoe men daarmee om wil en/of kan gaan.

Landsman Belastingadviseurs heeft, naast met
bovengenoemde zaken, uitgebreide ervaring
opgedaan met faillissementen, de ondersteuning van strafrechtelijke bijstand na belastingfraude, belastingschade bij schadevergoedingen, de beoordeling van de fiscale positie van
ondernemingen en met tal van situaties met
buitenlandse en Nederlandse fiscale aspecten.
Ook beschikt Landsman Belastingadviseurs
over een ruime ervaring in het voeren van fiscale beroeps- en cassatieprocedures.

