ING Tax & Legal News

Wat moet u dit jaar
zeker in uw
belastingaangifte
vermelden?
Welke impact heeft
de hervorming van
het vennootschapsrecht
op ondernemers of uw
patrimoniumvennootschap?
Bent u een fiscaal
voordeel kwijt nadat
u uw aandelen in een
maatschap heeft
ondergebracht?

Beste klanten,
Met deze ‘Tax & Legal News’ willen we u op de hoogte houden van
de wijzigingen en nieuwigheden in het fiscaal-juridische landschap
die voor u als klant van ING Private Banking relevant kunnen zijn.
Daarnaast informeren we u ook graag over tal van onderwerpen die
voor u nuttig kunnen zijn bij de organisatie van uw vermogen en de
overdracht ervan naar de volgende generatie. Daarbij zullen we
ook regelmatig aandacht besteden aan specifieke onderwerpen
voor bedrijfsleiders van familiebedrijven.
In deze editie focussen we op:
De zaken waarop u als vermogende particulier moet letten
wanneer u binnenkort uw belastingaangifte invult, met
bijzondere aandacht voor de nieuwe vrijgestelde schijf van
640 euro aan dividenden die u vorig jaar ontvangen heeft.

Is de aanstelling van
een testamentuitvoerder
zinvol?

De impact van de hervorming van het vennootschapsrecht
voor u als ondernemer.

Wanneer kunt u het beste
uw pensioenkapitaal
opnemen?

De vraag of u een fiscaal voordeel riskeert te verliezen
wanneer u de aandelen van uw vennootschap in een
maatschap onderbrengt.
De vraag wanneer de aanstelling van een
testamentuitvoerder zinvol is.
De vraag op welke leeftijd u het beste uw extralegaal
pensioen kunt opnemen.
Wij hopen u met deze artikels een beter inzicht te bieden, zodat u
de juiste beslissingen kunt nemen voor uw vermogen. Neem voor
meer informatie gerust contact op met uw Private Banker.
Veel leesplezier!
Jeroen Bruls
Head of Wealth Analysis & Planning

Een testamentuitvoerder is
iemand die u aanstelt om te
zorgen voor de goede
uitvoering van uw testament.
Wie kunt u zoal als
testamentuitvoerder
aanstellen? Met welke taken
kunt u hem belasten en
hoever reiken zijn
bevoegdheden? Moet u hem
daarvoor een vergoeding
toekennen en zo ja, hoe hoog
moet deze zijn? Wanneer is
de aanstelling van een
testamentuitvoerder zinvol en
waarop moet u zoal letten?
Meer weten

Binnenkort moet u uw belastingaangifte met betrekking tot uw
inkomsten van 2018 indienen. Als vermogende particulier en belegger
mag u daarbij een aantal zaken niet uit het oog verliezen. Waarmee
moet u dit jaar zeker rekening houden? We overlopen een aantal
belangrijke aandachtspunten...
Meer weten

Dat de Belgische
pensioenregels bijzonder
onduidelijk zijn, wist u
ongetwijfeld al. Vandaar dat
veel mensen door het bos de
bomen niet meer zien en zich
afvragen wanneer ze nu
eigenlijk met pensioen kunnen
gaan en hoeveel hen dat zal
kosten. Vanaf wanneer kunt u
vandaag de dag nu eigenlijk
juist met pensioen gaan? Bent
u dan verplicht om ook uw
aanvullend pensioen sowieso
op te nemen? Of kunt u dat
ook later opnemen (dus na de
pensioenleeftijd of na de
contractuele einddatum)? En
welke gevolgen heeft dat voor
uw rendement? Kunt u uw
bijkomend pensioen
eventueel al voor u effectief
met pensioen gaat opvragen?
Zijn de regels verschillend
voor pensioenen binnen de
tweede pijler (VAPZ, IPT,
enzovoort), en voor het
kapitaal dat u via
pensioensparen of
langetermijnsparen
opgebouwd heeft?
Meer weten

Indien u verdere
verduidelijking wenst,
aarzel dan niet om een
afspraak te maken met
uw Private Banker.

Na het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht is nu ook het
vennootschapsrecht grondig hervormd. Indien u een vennootschap
heeft zal er voor u dus het een en ander veranderen. Wat zijn de
belangrijkste nieuwigheden? En wat moet u doen om conform het
nieuwe vennootschapsrecht te werken? We overlopen de belangrijkste
wijzigingen voor u ...
Meer weten

In het kader van uw successieplanning wilt u tijdens uw leven al (een
deel van) de aandelen van uw vennootschap aan uw kinderen
overdragen. U wilt echter de controle over uw vennootschap behouden
en er eventueel ook nog inkomsten uit kunnen verwerven onder de
vorm van dividenden. Een voor de hand liggende en vaak gebruikte
techniek is het gebruik van een burgerlijke maatschap, een flexibele en
zeer eenvoudige vennootschapsvorm waarin de aandelen
ondergebracht worden en waarvan u het bestuur waarneemt. Volgens
sommigen zou u daardoor echter een fiscaal voordeel met betrekking
tot de roerende voorheffing op de dividenden die u uit de vennootschap
ontvangt, verliezen. Is dat effectief zo? Die vraag werd onlangs aan de
rulingcommissie voorgelegd...
Meer weten

ING Belgium SA - Marnixlaan 24, 1000 Brussel
Privacy | Veiligheid © 2019 ING België nv, alle rechten voorbehouden.
Heeft u vragen met betrekking tot de veiligheid op internet ? www.ing.be/veiligheid
Volg ons op:

Disclaimer
"De algemene en persoonlijke informatie van financiële, fiscale, commerciële, technische of andere aard die aan de cliënt wordt meegedeeld, wordt met zorg door ING verstrekt. ING kan echter niet garanderen
of de aan de cliënt meegedeelde informatie juist is, geen fouten bevat en/of volledig is en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, uitgezonderd bij een zware of opzettelijke fout van ING zelf. De door
ING aan de cliënt meegedeelde informatie is enkel geldig op de datum waarop ze werd verstrekt. Deze informatie houdt geen rekening met eventuele gewijzigde tarieven of berekeningsmethodes van deze
tarieven, noch met de geldende wetgeving of regelgeving op het moment dat deze informatie werd meegedeeld. De door ING meegedeelde informatie is bestemd voor alle cliënten. Ze mag nooit worden
beschouwd als een aanbod noch als een rechtstreeks of persoonlijk verzoek voor het ver- en/of aankopen van producten of diensten van de bank. De cliënt moet de informatie altijd bekijken vanuit zijn eigen
situatie en onverminderd de wetgeving die op hem van toepassing is. De door ING meegedeelde informatie is slechts een eenvoudige schatting en dient door de cliënt te worden beoordeeld. De cliënt wint
daarnaast best altijd gespecialiseerd advies in. De cliënt blijft als enige volledig verantwoordelijk voor het vrije gebruik van deze informatie en voor de gevolgen van zijn beslissingen, uitgezonderd bij een zware
of opzettelijke fout van ING zelf. Voor alle bijkomende informatie over investeringen of andere documentatie kunt u contact opnemen met uw ING-kantoor of telefonisch contact opnemen met ING via het
nummer +32(0) 2 464 60 02. Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van de houder van het auteursrecht is het niet toegestaan om enig deel van deze publicatie in om het even welke
vorm of op om het even welke wijze (mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins) te kopiëren, op te slaan in een informatiesysteem of te verzenden. Uitgezonderd bij een zware of
opzettelijke fout van de bank zelf, levert ING geen enkele garantie en aanvaardt het geen aansprakelijkheid voor websites van derden waarnaar het verwijst. De toegang tot deze sites gebeurt op risico en
verantwoordelijkheid van de cliënt; deze moet zich bewust zijn van het feit dat op deze websites andere gebruiksvoorwaarden, andere bepalingen inzake privacybescherming en/of andere regels in het
algemeen van toepassing kunnen zijn dan bij ING. ING controleert deze sites niet en gaat geen enkele verbintenis aan voor de naleving van de geldende wetgeving en regelgeving door deze websites. "

U kunt gratis bezwaar maken tegen het ontvangen van nieuwsbrieven via e-mail van ING België door hier te klikken. Maakt u nu geen bezwaar, dan behoudt u het
recht om later - op verzoek, gratis en zonder opgave van reden - bezwaar te maken tegen het ontvangen van ING-nieuwsbrieven via e-mail.
Wenst u niet langer via e-mail reclame te ontvangen van ING België, dan kunt u zich hier gratis uitschrijven. U kunt zich ook op een later tijdstip uitschrijven, op
verzoek, gratis en zonder opgave van reden.

ING_Tax&Legal_News_mai19_NL.html[9/05/19 14:19:48]

