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Btw Boeken
Papers on current issues in the field of direct
taxation in Belgium, by various authors.
With 1901/1910-1956/1960 Repertoium is bound:
Brinkman's Titel-catalohus van de gedurende
1901/1910-1956/1960 (Title varies slightly).
Het Belgisch Belastingrecht in hoofdlijnen wordt met
reden hét naslagwerk voor de Belgische fiscaliteit
genoemd. De lezer krijgt een overzichtelijke
synthese van de huidige fiscale situatie. Naast een
volledig overzicht van de Belgische fiscaliteit, biedt
het boek bovendien talrijke concrete voorbeelden en
schema's. Achteraan in het boek is een waardevol
trefwoordenregister opgenomen. De lezer krijgt een
zo geactualiseerd mogelijk beeld van de krachtlijnen
van het Belgisch belastingrecht. De structuur van de
verschillende fiscale wetboeken wordt gevolgd, wat
de praktische bruikbaarheid optimaliseert. Als
praktisch referentiewerk hoort dit werk op het bureau
van elke fiscalist, accountant, bedrijfsrevisor, fiscale
advocaat en notaris. De materie is bijgewerkt tot het
Belgisch Staatsblad van 1 juli 2016.
Is de btw op een kost aftrekbaar? In welke mate is
de btw aftrekbaar? Vaak ontstaan hierover
discussies bij btw-controles. Dit boek biedt een
overzicht van de regels die bij aftrek van btw moeten
worden toegepast. Wanneer en hoe doet men een
onttrekking? Wanneer en hoe moet de btw worden
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herzien? Wanneer moeten de gedane uitgaven
belast worden? Welke aftrekcorrectie primeert?
Wanneer is er verjaring? Wat met buitenlandse btw?
Een bijzondere aandacht gaat naar de positie van de
vervoermiddelen. In een tweede deel geeft het boek
een overzicht van alle mogelijke herzieningen van de
btw die zich kunnen voordoen bij gewone en
gemengde btw-belastingplichtigen. Bijzondere
aandacht gaat in dit deel naar de herzieningen in de
vastgoedsector. Tot slot komen ook de btw-gevolgen
bij stopzetting of bij overdracht van een
algemeenheid van goederen aan bod. Een
onmisbaar boek voor de controlepraktijk!
Het handboek ‘Taxatie- en geschillenprocedure’ beoogt
voor iedere fiscale en boekhoudkundige professional een
praktische en heldere leidraad te zijn. De talrijke
verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer, alsook de
uitgebreide trefwoordenlijst en voorbeeldformulieren,
dragen daartoe bij. De lezer wordt op een
gestructureerde manier geleid door de verschillende
stappen van de taxatie- en geschillenprocedure die als
eindbestemming heeft: een correcte belastingheffing.
Allereerst gaat het boek in op de aangifte, die binnen
welbepaalde onderzoekstermijnen door de administratie
kan worden onderzocht, gebruik makende van de haar
toegekende bevoegdheden. Daarna wordt nagegaan wie
de bewijslast draagt en hoe de administratie verder met
de belastingplichtige moet communiceren wanneer zij
het niet eens is met zijn aangifte of wanneer de
belastingplichtige gewoonweg niet thuis geeft. Tot slot
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wordt de aanslagprocedure uitgebreid behandeld. Dit
samen met de verweermogelijkheden waarover de
belastingplichtige beschikt wanneer hij de rekening
betwist die hij gepresenteerd kreeg door de
administratie. Het handboek behandelt de taxatie- en
geschillenprocedure van zowel de inkomstenbelastingen
als de btw.
Dit eerste boek bespreekt de rol van de boekhouding en
de financi©±le rapportering, legt de techniek van het
dubbel boekhouden uit en bespreekt de erkennings- en
waarderingsprincipes die moeten worden gevolgd om
een balans en een resultatenrekening op te stellen. Er
wordt ook een overzicht gegeven van de belangrijkste
verrichtingen en hoe die boekhoudkundig worden
verwerkt. Er wordt aandacht gegeven aan zowel de
Belgische als de internationale regelgeving.
This book examines national and international exchange
of information concerning corporate income tax and VAT.
The first part gives an overview of the national rules
governing the acquisition of data with special attention to
the examination fee in respect of public services and
institutions (including prosecutors and courts). The
second part deals with international cooperation based
on bilateral and multilateral treaties as well as legal
instruments related to exchange of information in the
European Union. The book also considers the protection
of taxpayers' rights in case of exchange of information.
Jaren van reizen en schrijven heeft een schat aan
informatie opgeleverd. Na meer dan 25 reisboeken
geschreven te hebben, vond Ada het tijd om alle tips en
tricks te verzamelen in een handig boek(je) voor de
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(aspirant)reisboekenschrijver en voor de thuisschrijver.
Het boek begint met de schrijfbiografie van de auteur,
daarna alle tips. Tenslotte handige adressen en een
nuttige literatuurlijst. Ook geschikt voor mensen die niet
van plan zijn een boek te schrijven maar graag een kijkje
achter de schermen willen nemen, zullen dit boek met
plezier lezen.
De Vastgoedcodex verzamelt sinds enkele jaren op een
overzichtelijke wijze de wetteksten uit zowel de Vlaamse
als de Brusselse regelgeving die de
vastgoedprofessional nodig heeft voor de uitoefening
van zijn beroep. De codex maakt een selectie zodat de
vastgoedmakelaar, de vastgoedexpert en de
vastgoedpromotor niet geconfronteerd worden met
pagina’s irrelevante rechtsregels. Deze codex wordt
gehanteerd als basiswerk binnen de beroepsopleiding
voor vastgoedmakelaars.
BTW-Controle - Hoe de fouten vermijden
!EdiproBoekhouden voor DummiesPearson Education
Het handboek doorfacturering geeft een overzicht van de
factureringstechnieken inzake btw. Fiscalisten noemen
de leer van de complexe handelingen soms de
“bekende onbekende”. In dit handboek worden de
complexe handelingen (samengestelde handelingen)
geanalyseerd en wordt een typologie aangeboden om tot
een oplossing te komen voor btw-vraagstukken die
bestaan uit het factureren van samengestelde
prestaties.Wanneer heeft men te maken met naast
elkaar staande prestaties? Wanneer volgt de bijzaak de
hoofdzaak? Wanneer heeft men te maken met een sui
generis handeling (complexe dienst of samengestelde
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handeling)? Wat is het verschil tussen complexe
handelingen en met de hoofdhandeling “(nauw)
samenhangende handelingen”. De samengestelde
handelingen worden hierbij gesitueerd binnen de ruimere
context van de doorrekening en de doorfacturering van
leveringen van goederen of diensten. De werking van de
fictie van de commissionairsstructuur inzake btw staat
hierbij centraal.
Praktijkgerichte inleiding.

De sociale economie wordt soms de economie met
emotie genoemd. Sociale initiatieven houden echter
niet noodzakelijk in dat er geen btw verschuldigd is.
Wel bestaan er talrijke vrijstellingen inzake btw en
kan in een aantal gevallen genoten worden van
verlaagde btw-tarieven. Een sociale economie
verantwoordt door haar sociaal doel en
maatschappelijk werk een uitzonderingspositie
inzake btw. Wie sociaal zegt verwijst vaak naar
erkenning door de bevoegde overheid en dan zitten
we vaak in de sfeer van de vzw. De problematiek
van de subsidies en zijn btw-aspecten is dan niet
veraf. Is er btw verschuldigd over de subsidies of
niet? Dit boek bevat een aantal topics die specifiek
van belang zijn in de sociale economie in de brede
zin van het woord: het gaat over de btw-analyse van
initiatieven die de sociaal zwakkeren in onze
maatschappij ondersteunen. Naast de sociale
woningbouw, de hulp aan senioren en zwakkeren en
tewerkstellingsinitiatieven gaat het ook over
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maatschappelijk verantwoorde vormen van
ondernemen via een deeleconomie en circulaire
economie.
Het Belgisch Belastingrecht in hoofdlijnen wordt met
reden hét naslagwerk voor de Belgische fiscaliteit
genoemd. De lezer krijgt een overzichtelijke
synthese van de huidige fiscale situatie. Naast een
volledig overzicht van de Belgische fiscaliteit, biedt
het boek bovendien talrijke concrete voorbeelden en
schema's. Achteraan in het boek is een waardevol
trefwoordenregister opgenomen. De lezer krijgt een
zo geactualiseerd mogelijk beeld van de krachtlijnen
van het Belgisch belastingrecht. De structuur van de
verschillende fiscale wetboeken wordt gevolgd, wat
de praktische bruikbaarheid optimaliseert. Als
praktisch referentiewerk hoort dit werk op het bureau
van elke fiscalist, accountant, bedrijfsrevisor, fiscale
advocaat en notaris. De materie is bijgewerkt tot het
Belgisch Staatsblad van 1 januari 2018.
Technology has always played an important role in
the performance of police tasks. In recent years, that
role has not only expanded, but has also been
renewed. On one hand, technology plays a role in
supporting policing (closed-circuit television,
scanning equipment, technical methods of detection,
etc.). On the other hand, new technology offers
opportunities to commit crime, particularly in the
sphere of information technology which requires
constant adjustments of the police in their
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investigation methods. The use of technology raises
many interesting questions. There are important
privacy issues. There are also consequences of
investing in technology. Additionally, are police
investigations keeping sufficiently up-to-date with
technological developments, including advances in
computer technology as well as strong
developments in the sphere of natural science? This
book - originally a volume of the Journal of Police
Studies - examines the concerns and necessity for
technology in poli
This is the fourth volume stemming from the annual
doctoral conferences organized by the GERN. The
last edition of the Summer School was held in
September 2015 in Paris. The selected theme for
this Summer School was "Crime and order, criminal
justice experiences and desistance," reflecting the
variety of theoretical frameworks and methodologies
covered by the current PhD theses in the field of
criminal justice and deviance, as well as the fresh
and new perspectives on subjective experiences of
the criminal justice system and trajectories of
desistance. Dissertation. (Series: GERN Research
Paper Series, Vol. 4) [Subject: Criminology]~
De jongste jaren veranderde er veel in de
zorgsector, ook op btw-vlak. Ziekenhuizen en andere
zorgcentra verrichten niet alleen vrijgestelde
handelingen inzake btw. In de praktijk gaat het om
gemengde of gedeeltelijke btw-belastingplichtigen.
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Artsen en ziekenhuizen verrichten in de praktijk ook
soms handelingen die buiten de rechtstreekse
zorgverstrekkende (en vrijgestelde) activiteiten gaan.
En dan kwam er de esthetische chirurgie die met btw
diende te worden belast. In de relatie ziekenhuis –
arts dienden nieuwe regels ingevoerd te worden. Dit
boek bespreekt de voor de zorgsector in de praktijk
belangrijke materies. Er wordt gewerkt in aparte
korte deeltjes waardoor de lezer onmiddellijk naar de
voor hem relevante topic kan gaan. Ook zelfstandige
groeperingen van personen (kostendelende
verenigingen) en de samenwerkingsverbanden
tussen zorginstellingen komen aan bod. Ten slotte is
de omzetting van de factureringsrichtlijn op de
activiteiten van ziekenhuizen en andere zorgcentra
ook in het boek verwerkt.
Het 'Vademecum voor de Accountant' profileert zich
als dé allround gids voor zowel de beginnende als
de gevestigde accountant. Het is tevens een erg
toegankelijk werkinstrument voor kmo-zaakvoerders.
00In het basisdeel bespreken wij achtereenvolgens
de materies boekhoudrecht, btw, de
vestigingsvoorwaarden voor beginnende
zelfstandigen, sociaal statuut van de zelfstandigen
en de meest relevante vennootschapsrechtelijke
regels, telkens duidelijk vanuit het perspectief van de
accountant. 00Het deel 'Personenbelasting'
bespreekt op een gedetailleerde wijze elk vak van de
aangifte personenbelasting, waarbij nauwgezet de
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structuur van de aangifte wordt gevolgd (volledig
aangepast aan het aangifteformulier aj. 2015). 00Het
deel 'Vennootschapsbelasting' ten slotte
becommentarieert uitgebreid elk vak van de aangifte
vennootschapsbelasting waarbij de structuur van de
aangifte wordt gevolgd (bevat alle nieuwe
percentages en bedragen, geldig voor het invullen
van de aangifte ? aanslagjaar 2015).
Openbare besturen zijn voor de financiering van
belangrijke projecten steeds op zoek naar
optimalisatiestructuren. DBFM-contracten vormen
hierbij een interessante opportuniteit. Dit boek
analyseert de btw-belastingplicht van openbare
besturen en de btw-gevolgen van het opzetten van
optimalisatiestructuren via onroerende leasing,
autonome bedrijven, DBFM-contracten en dergelijke
meer. Centraal staat de zoektocht naar het recht op
aftrek van de btw, die 21% uitmaakt van elke
investeringsbeslissing. Het spreiden van de
investeringskost in de tijd en de mogelijkheid om te
investeren buiten de overheidsbegroting om lijken
aantrekkelijk. Maar zijn er fiscaal geen addertjes
onder het gras?
This volume of the Journal of Police Studies reflects
on theoretical developments concerning police. The
book is focused on a paper by Jack R. Greene, titled
The Tides and Currents, Eddies and Whirlpools and
Riptides of Modern Policing: Connecting Thoughts.
The paper was the outcome of a seminar organized
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at Ghent University in the framework of the working
group on policing of the European Society of
Criminology (ESC), held in September 2010.
Greene's contribution refers to original background
papers which were published earlier. This book
pushes the analysis further, Ã?Â?starting from the
observations Greene makes in his provocative
roundup. The book's themes include: collective
action and crime * policing and social democracy *
the role of the law in policing * violence and police *
the militarization and demilitarization of police *
politics and policing * the transformation of policing *
the evaluation of research methodology * buzz
words and basics in policing * the history of theory *
the emerging new policing role and its implications *
police education and training * the erosion of
community policing * the complexity of policing dirty
crime * global crime and policing * the central tasks
of the police * democratic policing.
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