
Onze dienstverlening

• Fiscaal en juridisch advies voor, tijdens en na 
aankoop 

• Coördinatie en communicatie 
• Opvolgen van formaliteiten & bijhorende 

administratie

• Fiscaal advies bij aankoop onroerend goed
• Oprichting van een Spaanse vennootschap 
• Belastingaangiftes in België en/of Spanje

Fiscaal advies en begeleiding bij 
aankoop van een onroerend goed

• Advies bij erfrecht en erfbelasting 
• Advies bij schenken van onroerend goed 
• Aangiftes nalatenschap in België en/of Spanje

Successie- en vermogensplanning  
in Spanje

Fiscaal advies  in 
Spanje

Onze troeven

Voor wie 

• Advies voor zowel particulieren als 

ondernemingen

• Een centrale contactpersoon  

• Advies op maat  

• Aankoopbegeleiding van A tot Z  

We begeleiden zowel particulieren als 

ondernemingen. 

Spanje: Fiscaliteit, successie,  
vastgoedaankoop...in Spanje

Advies voor Belgen in Spanje,  

vanuit België én Spanje 

www.bakertilly.be



Kantoren:

• Kareelstraat 120-124 - B-9300 Aalst - T : +32 53 70 01 11

• Pontbeekstraat 4 - B-1702 Groot-Bijgaarden - T : +32 2 229 32 60

• Brusselsesteenweg 520 - B-2800 Mechelen - T : +32 15 42 25 91

• Regenboog 2 - B-9090 Melle - T : +32 9 272 72 10

• Rue de la Clef 39 - B-4633 Soumagne/Luik - T : +32 87 68 66 83

• Lindestraat 13A (IZ) - B-9240 Zele - T : +32 52 42 22 26

Dany De Decker
Partner / Fiscaal accountant 

d.dedecker@bakertilly.be

Natalie Meersman
Partner / Fiscaal accountant 
n.meersman@bakertilly.be

Meer weten?   
Neem contact op met een van onze experten

Over Baker Tilly
Baker Tilly is gespecialiseerd in accountancy, boekhouden, CFO-as-a-service, fiscaal advies, 
juridisch advies, bedrijfsrevisoraat, waarderingen, bedrijfsrapportering, bedrijfsoverdracht, 
familiale planning, successieplanning, advies Spanje, HR Consultancy Services, ... 
De groep heeft vestigingen te Aalst, Brussel, Mechelen, Melle, Soumagne en Zele en is meer dan 
170 medewerkers sterk. 
We hebben de nodige slagkracht voor een optimale dienstverlening via multidisciplinaire teams, 
maar zijn tegelijkertijd kleinschalig genoeg om persoonlijk maatwerk te bieden. De kwaliteit en de 
kracht van een internationale speler, én de persoonlijke aanpak en prijs van een lokale speler: dat 
is Baker Tilly.

Baker Tilly Belgium en met haar gelieerde vennootschappen, handelend als Baker Tilly, zijn lid van het wereldwijde netwerk van Baker Tilly International 
Limited, waarvan de leden aparte en onafhankelijke juridische entiteiten zijn.
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