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Fiscaliteit, aankoopbegeleiding
vastgoed, successieplanning,
nalatenschappen...
in Spanje
Advies voor Belgen in Spanje,
vanuit België én Spanje

www.bakertilly.be

Now, for tomorrow

Eén Nederlandstalig aanspreekpunt &
persoonlijke begeleiding
Een optrekje aan één van de Spaanse Costa’s bekoort
menig van ons… Een prachtig landschap, historische
steden, een rijke cultuur, lekker eten, heerlijke wijn,
historische optochten, tal van golfresorts, een goede
infrastructuur, niet te ver van België, duizenden kilometers strand en vooral… veel zon. Een land voor levensgenieters zoals u.
Denkt u er aan om een onroerend goed in Spanje aan
te kopen? Om u tijdelijk of definitief in Spanje te vestigen? Om een bijkomende economische activiteit in
Spanje op te starten?
Dit heeft belangrijke gevolgen op vele domeinen. Fiscale en juridische begeleiding in ruime zin, praktische
en organisatorische aspecten van vermogensopvolging en successieplanning : u kan bij Baker Tilly een
beroep doen op een waaier van diensten via één Nederlandstalig aanspreekpunt in België en Spanje.
Hoe werken wij?
Zowel in België als in Spanje zijn wij permanent aanwezig als erkende (boekhouders-) fiscalisten. Wij
kunnen u persoonlijk optimaal begeleiden.
U hoeft enkel met ons te communiceren voor zowel het Belgische als het Spaanse luik. Geen communicatieprobleem tussen Spaanse en Belgische
specialisten, alles verloopt via één Nederlandstalig
aanspreekpunt. Klare taal, efficiëntie en in volle vertrouwen.

Alle volgende zaken en nog vele andere kunnen best
bij voorbaat gekend en geregeld worden. Elke situatie
is immers anders.
• Het is belangrijk om reeds bij aankoop goed te plannen : privé, via een vennootschap?
• Waar moet ik op letten?
• Moet ik in 2 landen belastingen betalen?
• Wat als ik mijn tweede verblijf ook verhuur?
• Kan ik intrestlasten inbrengen?
• En de belastingaangifte?
• Wat zijn de gevolgen als ik in Spanje resident wordt?
• Is het waar dat ik dan minder of geen belastingen
betaal?
• Word ik op mijn pensioen hier in Spanje belast of ook
in België?
• Kan ik mij in Spanje vestigen nog voor ik officieel de
pensioengerechtigde leeftijd bereik?
• Hoe wordt mijn groepsverzekering belast?
• Kan ik zomaar een zaak beginnen?
• Zijn er veel formaliteiten?
• Kan ik met mijn Belgische vennootschap niet beter
een vaste inrichting oprichten, of is een Spaanse vennootschap toch beter?
• Is het interessant voor mijn Belgische vennootschap
om te investeren? Hoe werkt de vennootschapsbelasting dan?
• Welke zijn de praktische en organisatorische aspecten van vermogensopvolging en successieplanning?
• Betalen mijn erfgenamen in Spanje en in België? Is
vruchtgebruik een goede oplossing?
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