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Voorwoord

De fi nanciële crisissen van de voorbije jaren hebben het spreekwoord “elke Belg
wordt geboren met een baksteen in de maag” nog meer relevantie gegeven. Ondanks
de stijgende vastgoedprijzen – die nu even gestagneerd lijken – blijken heel wat professionele of particuliere investeerders nog steeds een sterke interesse te tonen in
een vastgoedbelegging.
Het fiscale aspect van het investeren of exploiteren van vastgoed blijft een belangrijk
element in dit beslissingsproces. De vastgoedfiscaliteit bepaalt immers hoeveel uiteindelijk een vastgoedinvestering kost en – indien de investering succesvol blijkt –
hoeveel er voor de investeerder overblijft na het betalen van de verschuldigde belastingen en allerhande rechten en heffi ngen.
Dit boek beoogt niet om een exhaustieve en allesomvattende behandeling van
de vastgoedfiscaliteit aan te bieden. Wij hebben daarom een aantal specifieke
vragen geselecteerd waar wij in onze dagelijkse fiscale praktijk vaak mee geconfronteerd worden. Aan de hand van deze concrete vragen lichten we een aantal
basisprincipes van vastgoedfiscaliteit toe, in het licht van de diverse belastingen
(inkomstenbelastingen, btw, registratierechten enz.).
Dit boek is dan ook in de eerste plaats geschreven voor de lezer die een duidelijk
overzicht zoekt van de vastgoedfiscaliteit en dit aan de hand van 70 praktijkgerichte
vragen en antwoorden.
De auteurs wensen Anja Van de Velde te danken voor haar waardevolle hulp bij de
voorbereiding en redactie van het boek, evenals Martine Boeykens voor haar geduldige en onontbeerlijke hulp bij de vormgeving van de teksten.
De auteurs
Geert De Neef
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