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 Nieuwe boeken en nieuwe edities vanaf 2012, geselecteerd voor de praktijk                       

 

  11) FISCAAL RECHT (voor de advocatuur)                     STAND 01-05-2023 

 

 

NIEUW in 2023 : 
 
Belastinggids 2023 (Kluwer) – aangifte IB 2022                       JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle relevante wijzigingen in wet, regelgeving, rechtspraak en beleid zijn verwerkt. Maakt 

wegwijs in complexe eigenwoningregeling met uitvoerige beschrijving van mogelijkheden 

van opbouw van inkomensvoorzieningen en wijzigingen inzake box 3. Naast een 

overzicht van de nieuwe wet- en regelgeving voor het belastingjaar 2022, blikt de 

Belastinggids vooruit op aankomende wetgeving en relevante wetsvoorstellen voor 2023.  

L.Rijff e.a.(K-9789013169867) begin januari 2023                          688 pag.    € 61,95 

 
Belastingwetten–Kluwer pocket 2023                                      JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat alle belangrijke – per januari 2023 - geldende wetgeving. Inclusief toegang tot de 

webversie: u ontvangt  een unieke code waarmee u kunt inloggen op Belastingwetten.  

S.Cornielje,J.Ganzeveld(K-9789013171075) januari 2023            ca.  2612 pag.  € 38,50 

Ingebonden luxe editie (K-9789013171082)  januari 2023     ca. 2612 pag.  geb. € 76,95 

Sdu Wettenbundel Belastingrecht 2023 

A.v.Suilen (S- 9789012408585)  begin  februari 2023                   2600 pag.     € 41,75 

 
Btw en Verhuur Onroerende Zaken 

De vraag bij verhuur van een onroerende zaak is of de verhuur vrijgesteld of belast met 

btw is. Daarvoor moet echter eerst vastgesteld worden wat verhuur is. 

C.v.Vilsteren(F&A Actueel 2023, nr.5) april 2023  9 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 

Elsevier (= Nextens) BTW Almanak - 2023             DE PROFESSIONELE UITGAVE 

Compleet, praktisch naslagwerk voor kleine en grote bedrijven én hun fiscale adviseurs. 

Los van het doen van de btw-aangifte, ook onmisbaar bij het nemen van 

bedrijfsbeslissingen voor korte en lange termijn. Wordt geraadpleegd door specialisten 

betrokken bij de uitvoering van de btw-regels door de Belastingdienst en door 

toezichthouders op die uitvoering.                     

(LNRS-9789035200159) 42e dr. februari 2023                        ca. 600 pag.    € 178,00 

 
Elsevier (= Nextens) IB Almanak - 2023                   DE PROFESSIONELE UITGAVE 

DEEL I:  W.Berns e.a. (LNRS-9789035200142) januari 2023   ca. 830 pag.    € 178,00 

DEEL II:  W.Berns e.a. (LNRS-9789035200166) maart 2023    ca. 385 pag.    € 100,00 

 
Elsevier (= Nextens) Vpb Almanak - 2023                   DE PROFESSIONELE UITGAVE 

DEEL I: P.v.Loon e.a. (LNRS- 9789035200173) april 2023          580  pag.    € 178,00 

DEEL II: N.v.Duijn e.a. (LNRS- 9789035200203) april 2023    ca. 300 pag.    € 100,00 

 
Fiscaal Memo 2023.1                                                           VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bevat de voornaamste feitelijke gegevens geactualiseerd naar de stand per 1 januari 

2023. Daarnaast zijn ook diverse maatregelen rond de coronacrisis opgenomen. Fiscaal 

Memo App is volledig bijgewerkt, incl.  rekenmodellen, met toegang tot  updateservice..  

T.de Bondt (9789013170665) begin februari  2023                         324  pag.    € 64,95 

 
Handboek Loonheffingen – februari 2023 

Gaat o.a. in op de tijdelijke verruiming van de vrije ruimte binnen de WKR. Het 

stappenplan uit het handboek is verduidelijkt, de percentages zijn bijgewerkt en er zijn 



toelichtingen toegevoegd. Rond werknemerspremies zijn veel wijzigingen te melden. + 

overzicht wijzigingen 

Belastingdienst, februari 2023   538 + 2 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Heffingen Lokale Overheden - editie 2023                             JAARLIJKSE UITGAVE 

Bundelt de wet- en regelgeving op het terrein van de Wet waardering onroerende zaken 

(Wet WOZ) en de heffingen lokale overheden, volledig actueel per 01-01-2023.  

J.Lanser e.a. (S-9789012408721) 20e dr.  februari 2023                866  pag.   € 108,70 

 
Hoofdzaken Bedrijfsopvolging (FED Fiscale Studieserie)                                             

Verheldert belangrijke leerstukken uit BW, gevolgen van bedrijfsopvolging voor  

inkomsten-, vennootschaps- en erf- en schenkbelasting, financiering van overname en 

waardering van de onderneming. Sterk praktijkgerichte uitgave met name voor 

accountants, fiscalisten, financieel planners, notarissen en anderen uit de praktijk van  

bedrijfsopvolging. Hierbij zijn theoretische beschouwingen achterwege gelaten. Voorheen 

getiteld : “Compendium bedrijfsopvolging”. 

R.Franken e.a. (K- 9789013155259) begin januari 2023             ca. 400 pag.   € 93,50 

 
Hoofdzaken Vennootschapsbelasting                        MEESTAL JAARLIJKSE UITGAVE 

Behandelt alle actuele hoofdzaken met de fiscale ontwikkelingen tot 1-11-22 als:  

jurisprudentie over onzakelijke lening, renteaftrekbeperkingen, deelnemingsvrijstelling, 

verliesverrekening, Wet spoedreparatie fiscale eenheid, Wet beperking liquidatie- en 

stakingsverliesregeling, implementatie van Europese Antibelastingontwijkingsrichtlijnen. 

F.Elsweier,S.Stevens (K-9789013170207) 17e dr. januari 2023     404 pag.   € 86,95 

 

Inkomstenbelasting - inclusief hoofdzaken loonbelasting en premieheffing    JAARLIJKS 

Geactualiseerde nieuwe editie (per 01-02-23) van verhelderend standaard-praktijkboek. 

E.Heithuis,P.Kavelaars e.a.(K-9789013172096) 19e dr. april 2023   948 pag.  € 114,95 

 

Internationaal Belastingrecht 

Ontleedt de problematiek van de voorkoming van internationaal dubbele belasting. 

Verschaft k inzicht in het complexe samenspel van toewijzingsregels die gelden in het 

Nederlandse fiscale recht. De verschillende hoofdstukken relateren de bepalingen uit het 

OESO-modelverdrag aan de samenhangende relevante bepalingen binnen de 

Nederlandse fiscale wetgeving. Zowel de fundamentele als meer specifieke kwesties 

komen hierbij aan bod. Verschaft inzicht in: winstsfeer, vermogensinkomstensfeer, 

arbeidsinkomstensfeer, overige inkomsten, algemene beginselen en leerstukken, 

algemene aspecten van voorkomingsregelingen, formeel-  rechtelijke aspecten rondom 

grensoverschrijdende belastingheffing, OESO-modelverdrag inzake schenking en 

successie, internationale premieheffing. 

A.de Graaf e.a.(K-9789013170047) 14e dr.  januari 2023             640 pag.    € 90,75 

 

International Tax Primer 

This new edition analyzes in depth both OECD’s Pillar One, which proposes new nexus 

and profit-allocation rules for the residual profits of the largest and most profitable digital 

multinationals, and OECD’s Pillar Two, which proposes a global minimum tax on large 

multinationals. Several sections have now been added : those dealing with digital 

services taxes, hybrid arrangements, new Article 12B of the UN Model Convention dealing 

with automated digital services, and brief history of international tax, among others.  

B.Arnold (KL-9789403542669) 5e dr. april 2023         280 pag. geb.    ca. € 117,50 

 

Introduction to Transfer Pricing 

This second edition was updated based on the 2022 OECD Transfer Pricing Guidelines 

and the 2021 UN Transfer Pricing Manual. Transfer pricing refers to the pricing of cross-

border intercompany transactions and influences the tax base of multinational 

enterprises, and thus also the fiscal revenues of the countries where they are doing 

business. With the globalisation of business activities, the need for States to prevent tax 

avoidance, and the risk of double taxation faced by multinational enterprises, transfer 

pricing has become a key question for multinational enterprises and tax administrations 

alike. Illustrates the fundamentals of transfer pricing with examples based on structures 



often used by multinational enterprises when conducting cross-border business activities 

and with court cases from a variety of countries. 

J.Monsenego (KL- 9789403514833) eind december. 2022         280 pag. geb.   € 137,50 

 

Loonheffingen – editie 2023                                               JAARLIJKSE UITGAVE  

Helder overzicht van loonbelasting, premieheffingen en bijdrageheffing anno 2023, 

Behandelt de verschillende verschijningsvormen van loonheffingen en bijbehorende 

spelregels, waaronder: loonbelasting, premieheffing volksverzekeringen en werknemers-

verzekeringen, heffing van inkomensafhankelijke bijdrage voor zorgverzekeringen, met 

helder beeld van vele wettelijke vrijstellingen: pensioenpremies en kostenvergoedingen, 

loon in natura (auto van de zaak) en kortingen op loonbelasting. Bespreekt juridische en 

fiscale status arbeidskrachten  (zzp'ers), (internationale) fiscale en sociale 

zekerheidsaspecten grensoverschrijdende arbeid. 

P.Hoogstraten e.a.(K-9789013169478) 17e dr.  medio maart 2023   712 pag.    € 116,55 

 

Omzetbelasting              vanouds bekend  als het  meesterwerk van Reugenbrink 

Op 1 januari 1969 werd in Nederland de btw ingevoerd. Dit gebeurde met het oog op de 

implementatie van de eerste twee Europese richtlijnen omtrent omzetbelasting. 

Inmiddels is de btw geheel gebaseerd op Europese regelgeving en heeft de belasting een 

sterk Europees karakter. De omzetbelasting wordt bezien in het kader van de Europese 

regelgeving en verschaft inzicht in grondslagen van uiteenlopende aspecten van 

omzetbelasting. Sluit nauw aan bij de ontwikkelingen in Europese wetgeving en 

jurisprudentie en is geactualiseerd naar de stand van de Europese en nationale 

wetgeving en jurisprudentie op 1 december 2022. 

A.v.Doesum,G.v.Norden(K-9789013169430) 17e dr. begin februari2023 640 pag. € 96,75 

 

Personenvennootschappen (Fiscale Monografieën nr. 179) 

Complete systematische uiteenzetting van het fiscale personenvennootschapsrecht: 

geldend recht, toekomstig recht en wenselijk recht. worden besproken. Meest recente 

ontwikkelingen, als introductie van personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid, 

zijn verwerkt. Theorie wordt middels (praktijk)voorbeelden toegelicht. Aan de orde 

komen: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting, schenk- en 

erfbelasting, omzetbelasting, Europees en internationaal belastingrecht, invloed van 

privaatrecht op fiscaal recht. Bespreekt gevolgen van invoering van Titel 7.13 BW,   

fiscale behandeling van openbare personen- vennootschap met rechtspersoonlijkheid met 

als uitgangspunt Consultatie Wetsvoorstellen, zoals die op 10-10-2022 zijn gepubliceerd. 

Gaan in op het consultatiewetsontwerp Aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid (buitenlandse) 

rechtsvormen uit het voorjaar van 2021. 

M.v.Kempen,A.Stevens (K-9789013171662) januari 2022               592 pag.  € 89,95 

 

Rangorde in de Wet IB  (FED Brochure) 

Rangorderegeling in de IB is algemeen fiscaalrechtelijk leerstuk, dat regelmatig in de 

praktijk vragen oproept, betreffende inkomstenbronnen die in beginsel in meerdere 

boxen uit de Wet IB 2001 belast kunnen worden. Bevat bepalingen over samenloop van 

verschillende wettelijke regelingen met betrekking tot positieve en negatieve 

inkomensbestanddelen. 

G.Meussen (K-9789013148046) 4e dr. april 2023                           140 pag.    € 64,95 

 

Transfer Pricing and Financing 

Comprehensive approach to the practical application of transfer pricing rules to specific 

types of financing transactions to ensures understanding of taxation of these transactions 

between related parties. Chapters elucidate the complex interaction between transfer 

pricing and the following types of intra-group financial transactions: loans; financial 

guarantees; cash pooling; hybrid financing; factoring; captive insurance; and asset 

management. Contains mix of theoretical understanding and practical examples: case 

studies and references to key case law. 

R.Petruzzi,M.Lang (KL-9789403540221) maart 2023   ca. 300   pag. geb.  ca € 167,00 

 

Vastgoedwijzer Fiscaal NL – 2023                                           JAARLIJKSE UITGAVE 

Helder fiscaal overzicht van btw, overdrachtsbelasting en samenloop ervan bij vastgoed-

projecten, vastgoed in winstsfeer, verhuurderheffing, erfbelasting, met vele voorbeelden. 



C.v.Vilsteren e.a.(SPYG Ac.-9789492453143) maart 2023           232  pag.    € 119,90 

 

Vermogensbestanddelen in de Europese btw                                                                        

Op welke wijzen speelt het concept van het vermogensbestanddeel een rol bij de 

interpretatie van het btw-recht en welke uitgangspunten gelden bij het voor btw-

doeleinden individualiseren en kwalificeren van die vermogensbestanddelen? 

B.Willemsen (diss. Tilburg, januari 2023   593 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Woon- en Vestigingsplaats in de btw (Fiscale Monografieën nr. 137) 

Verschaft actueel overzicht van de vele regelingen en bespreekt zetel van 

bedrijfsuitoefening, vaste inrichting, woon- en gebruikelijke verblijfplaats in al hun 

facetten. In de btw worden de heffingsbevoegdheden toegedeeld door regels voor de 

plaats van levering en plaats van dienst. Binnen de regels voor plaats van dienst speelt 

woon- en vestigingsplaats van dienstverrichter en van afnemer een belangrijke rol. Dit 

onderzoek betreft invulling van diverse woon- en vestigingsplaatsbegrippen in het licht 

van deze regels. Ook wordt onderlinge relatie tussen diverse vestigingen van ondernemer 

onderzocht. Daarbij komen aan de orde : toerekening van dienst aan een vestiging voor 

toepassing van de regels voor plaats van dienst; aftrek van voorbelasting; vraag naar 

belastbaarheid van prestaties van vestigingen. Rechtskarakter van omzetbelasting, 

neutraliteit en uit de heffingssystematiek voortvloeiende doelmatigheidseisen vormen 

daarbij de leidraad. Per 1 januari 2024 vindt er wijziging plaats in regeling van fiscale 

eenheid, waardoor buitenlands hoofdhuis of een buitenlandse vaste inrichting niet meer 

kan worden opgenomen in Nederlandse fiscale eenheid. Hierdoor zijn prestaties tussen 

buitenlands hoofdhuis of vaste inrichting en fiscale eenheid belastbaar.  Op deze wijziging 

wordt ingegaan. 
M.Merkx (K-9789013172133) begin april 2023                               512 pag.    € 94,95 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Verschenen in 2022 : 
 

Art. 15b Wet Vpb 1969 in de Praktijk (FED Brochure) 

Per 01-01-2019 is de earningsstrippingmaatregel in de Wet Vpb 1969 in werking 

getreden.  Aanleiding voor deze generieke renteaftrekbeperking in de Vpb  is 

inwerkingtreding van de eerste Europese anti-ontwijkingsrichtlijn. Op grond van art.15b 

Wet Vpb 1969 is het saldo aan renten van een belastingplichtige slechts aftrekbaar voor 

zover dit saldo niet meer bedraagt dan 20% van haar gecorrigeerde winst, in de praktijk 

vaak aangeduid als fiscale EBITDA. Het saldo aan renten dat niet aftrekbaar is in een jaar 

wordt onbeperkt voortgewenteld in de tijd. Het voortgewentelde saldo aan renten is 

aftrekbaar voor zover in een later jaar ruimte ‘over’ is voor renteaftrek onder de 

bepalingen van de earningsstrippingmaatregel. Sluit aan bij actuele ontwikkelingen 

rondom belastingontwijking en grondslaguitholling (BEPS) en bij de wens van Nederland 

en de EU om eigen vermogen en vreemd vermogen gelijker te behandelen en zodoende 

de stimulans van bedrijven om te financieren met vreemd vermogen tegen te gaan. 

N.Burger (K-9789013163803) 23 september 2022                          136 pag.    € 54,95 

 

Belastingdienst - Handreiking Inzage Boetedossier  

Deze Handreiking van de Belastingdienst is openbaargemaakt naar aanleiding van een 

Wob-verzoek om informatie over het beleid bij het opleggen van vergrijpboetes. Het 

inzagerecht betreft die bescheiden waarop het voornemen tot het opleggen van de boete 

berust. 

Belastingdienst, juli 2022                              10 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Belastinggids 2022 (Kluwer) – aangifte IB 2021                       JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle relevante wijzigingen in wet, regelgeving, rechtspraak en beleid zijn verwerkt. Maakt 

wegwijs in de complexe eigenwoningregeling, geeft  Ook uitgebreide beschrijving 

gegeven van mogelijkheden van opbouw van inkomensvoorzieningen en  laatste 

ontwikkelingen inzake box 3. Naast een overzicht van de nieuwe wet- en regelgeving 

voor het belastingjaar 2021, blikt de Belastinggids vooruit op aankomende wetgeving en 

relevante wetsvoorstellen voor 2022.  

L.Rijff e.a.(K-9789013165913) januari 2022                            600 pag.    € 55,95 



 

Belastingplicht en Fiscale Behandeling van Stichtingen in de 

Vennootschapsbelasting in Historisch en Beginselrechtelijk Perspectief 

Belastingplicht voor de Vpb. van stichtingen is beperkt tot winst uit onderneming. Andere 

inkomsten blijven onbelast, in tegenstelling tot bij (bijna) alle andere rechtsvormen. Na  

beschouwing van rechtsgronden van belastingheffing in het algemeen en analyse van de 

verhouding tussen heffingsgrondslagen in inkomsten- en vennootschapsbelasting, wordt 

de beperkte heffingsgrondslag van stichtingen getoetst aan het EVRM, aan het VwEU en 

aan de bepalingen rondom Staatssteun. Ook is er korte vergelijking met afbakening van 

het heffingssubject en heffingsobject in aantal andere landen, en uitvoerige 

jurisprudentie.  

H.Bresser (diss. Radboud U.) oktober 2021   414 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 

Belastingrecht en Technologie (Fiscale Monografieën nr. 176) 

Geeft fundamenteel inzicht in de relatie tussen technologie en belastingen. Belangrijke 

onderwerpen zijn basiskenmerken van technische ontwikkelingen, zoals: kunstmatige 

intelligentie, automatisering en digitalisering en hun rol bij fiscale beheersingsprocessen, 

relatie met wet- en regelgeving, rechtsbescherming, internationale juridische dimensie. 

A.Bomer e.a. (red.) (K-9789013169904) medio oktober 2022         252 pag.    € 84,95 

 

 

Belastingwetten–Kluwer pocket 2022                                      JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat alle belangrijke – per januari 2022 - geldende wetgeving. Inclusief toegang tot de 

webversie: u ontvangt  een unieke code waarmee u kunt inloggen op Belastingwetten.  

S.Cornielje,J.Ganzeveld(K-9789013166620) begin februari 2022        2612 pag.  € 34,95 

Ingebonden luxe editie (K-9789013166644)  begin februari 2021       2612 pag.  € 69,95 

 

Belastingwetten 2022 – Sdu Wettenbundels                           JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle relevante belastingwetten, uitvoeringsbesluiten en aanverwante regelgeving per 01-

01-22 en toegang tot website met actuele wetteksten. 

J.Zwemmer (red.) (S-9789012407526) februari 2022                   2500 pag.    € 34,50 

 

Belgisch Belastingrecht (in hoofdlijnen)                        BELGISCH RECHT (uiteraard) 

Al jaren hét naslagwerk Belgische fiscaliteit, bijgewerkt Belgisch Staatsblad 01-01-2022. 

J.Couturier (I-9789046611562) 27e dr. september 2022  1558 pag. geb.  € 195,00 

 

Compendium Estate Planning 

Er is voor gekozen de verschillende onderwerpen eerst algemeen toe te lichten en daarna  

verdieping. In afzonderlijke hoofdstukken wordt civiel- en fiscaalrechtelijk behandeld: 

successiewet, ongehuwde samenwoners, hoofdlijnen van huwelijksvermogensrecht, 

schenking en ANBI-regeling. Het erfrecht in brede zin beslaat vier hoofdstukken 

(algemeen, wettelijke verdeling en alternatieven voor de wettelijke verdeling, overige 

testamentvormen en fiscale aspecten van de boedelafwikkeling). Tot slot volgen 

bijzondere onderwerpen: schenken en vererven van ondernemingsvermogen, de 

bedrijfopvolgingsregeling, levensverzekeringen, internationale civiel- en fiscaalrechtelijke 

aspecten en het levenstestament. 

A.Autar e.a. (red.) (S-9789012407793 ) 9e dr.oktober 2022    856 pag.    € 95,00 

 

Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ 

Per belasting worden de vereiste onderdelen op dezelfde volgorde uitgewerkt en de Wet 

WOZ aan de hand van haar hoofdstukkenindeling. Ingegaan wordt op objectafbakening,  

waarde- bepaling en waardevaststelling,  gegevensbeheer (Basisregistratie WOZ) en  

gegevens-verstrekking. Hoofdstuk is gewijd aan formeelrechtelijke aspecten, zoals 

bezwaar- en beroepsprocedures, gegevensverstrekking, inlichtingenplicht en proceskost-

envergoeding. Ook niet op de Gemeentewet gebaseerde belastingen worden behandeld, 

zoals: afvalstoffenheffing (Wet milieubeheer), BIZ-bijdrage (gebaseerd op de Wet 

bedrijveninvesteringszones),lokale belastingen BESeilanden (Wet financiën openbare 

lichamen BES).  

M.v.d.Burg e.a. (K-9789013165647 )  12e dr.  januari 2022            828 pag.    € 108,95 

 

Compendium Vennootschapsbelasting                                     JAARLIJKSE UITGAVE 



Alle belangrijke leerstukken uit de Wet op de vennootschapsbelasting die voor het 

bedrijfsleven relevant zijn komen aan bod, zoals vrijstelling, renteaftrekregels, fiscale 

eenheid, faciliteiten bij fusies en splitsingen en verliesverrekening. De 

vennootschapsbelasting staat fors onder druk door internationale ontwikkelingen in 

G20/OESO- en EU-verband. Geactualiseerde uitgave sluit aan bij belangrijke en actuele 

leerstukken uit de Wet Vpb: fiscale eenheid, deel-nemingsvrijstelling, renteaftrekregels, 

faciliteiten bij fusies en splitsingen  verliesverrekening 

R.v.d.Dool,E.Heithuis e.a (K-9789013168952) 21e dr. medio juli 2022  568 pag.  € 79,95 

 

de Eigen Woning in de Wet IB 2001 – ed. 2022 

Meest uitvoerige actuele bespreking van wet- en regelgeving, rechtspraak en literatuur. 

Belicht ook achtergronden van de diverse deelregelingen,met opname van talrijke 

casusposities. Aan bod komen: eigenlijke eigen woning (hoofdverblijf), eigenwoningficties, 

eigenwoningsubject, schuld en causaal verband, bijleenregeling, aflossingseis, 

overgangsrecht voor bestaande eigenwoningschuld, aftrekbeperkingen van art. 3.119a, 

lid 6, Wet IB 2001, voordelen uit eigen woning en de renten en kosten van 

eigenwoningschuld, buitenlandse belastingplicht en migratie, werkruimteregeling, 

erfpacht- en opstalcanons, faciliteit voor restschulden, op 31/12/1995 bestaande 

hypothecaire schulden, aftrek wegens geen of geringe eigenwoning-schuld, 

tariefmaatregel aftrekbare kosten eigen woning, eigenwoningvrijstelling in de 

Successiewet 1956, eigenwoninggerelateerde partneralimentatie, kapitaalverzekering 

eigen woning en eigenwoningbanksparen, huwelijksvermogensregime, scheiding en 

overlijden. 

M.v.Mourik (S-9789012408073) 4e dr. augustus 2022                     716 pag.    € 130,30 

 

Elementair Belastingrecht voor Economen & Juristen–ed. 2022-2023   JAARLIJKS 

Nadruk ligt op de winstbepalingsvraagstukken in de IB en Vpb. Maar 

samenwerkingsvormen, fusies en ondernemersfaciliteiten komen ook aan bod. 

Omzetbelasting wordt uitvoerig belicht en er is aandacht voor loonheffingen en de 

internationale werking van ons belastingstelsel. 

 L.Stevens,R.de Smit (K-9789013168297) juli 2022                    500 pag.    € 72,95 

 

Elsevier (= Nextens) BTW Almanak - 2022     

Compleet, praktisch naslagwerk voor kleine en grote bedrijven én hun fiscale adviseurs. 

Los van het doen van de btw-aangifte, ook onmisbaar bij het nemen van 

bedrijfsbeslissingen voor korte en lange termijn. Wordt geraadpleegd door specialisten 

betrokken bij de uitvoering van de btw-regels door de Belastingdienst en door 

toezichthouders op die uitvoering.                     

(LNRS-  9789035200074) februari 2022                           ca. 600 pag.    € 165,00 

 

Elsevier (= Nextens) IB Almanak deel I - 2022         DE PROFESSIONELE UITGAVE 

Naast een complete en actuele handleiding voor de aangifte inkomstenbelasting, 

premieheffing én extra informatie over de digitale winstaangifte, is in de IB Almanak ook 

informatie opgenomen die specifiek de relaties tussen de (belasting)adviseur en de fiscus 

en tussen de (belasting)adviseur en zijn cliënt behandelt. Hierbij wordt aandacht 

geschonken aan bijvoorbeeld de uitstelregeling, schatting belastbaar inkomen, 

bewaarplicht, elektronische handtekening en de wetgeving ter voorkoming van witwassen 

en financieren van terrorisme. Bovendien zijn in de IB Almanak alle relevante wetteksten 

en besluiten opgenomen. Deel II bevat een overzicht van alle wijzigingen 2021 én de 

integrale wettekst IB 2001 met alle wijzigingen per 1 januari 2022 daarin speciaal 

uitgelicht. De rubriek jurisprudentie geeft een terugblik op de belangrijkste uitspraken 

van de Hoge Raad. In aanvulling op de extra informatie voor de adviseur uit Deel I vindt 

men in Deel II ook alle belangrijke informatie over horizontaal toezicht, beoordeling van 

arbeidsrelaties, de winstaangifte en ondernemerschap.  

DEEL I:  W.Berns e.a. (LNRS-9789035200036) januari 2022       830 pag.    € 165,00 

DEEL II:  W.Berns e.a. (LNRS-9789035200111) maart 2022    ca. 385 pag.    € 93,00 

 

Elsevier (= Nextens) Vpb Almanak - 2022                             JAARLIJKSE UITGAVE 

Meest professionele handleiding bij voor aangifte. Ook wordt ingegaan op gebeurtenissen 

in het bestaan van een onderneming met extra aandacht voor fiscale aspecten van te 

nemen beslissingen, bijv. de omzetting enmanszaak in bv of nv, fusie en reorganisatie, 



splitsing, bedrijfsopvolging en geruisloze terugkeer uit de bv. In Deel I is veel aandacht 

voor onderwerpen als renteaftrek, onzakelijke lening, fiscale eenheid en fiscale 

faciliteiten bij investeringen. Gaat uitgebreid inop nieuwe maatregelen die voortvloeien 

uit internationale initiatieven tegen het ontgaan van vennootschapsbelasting: de 

earningsstrippingmaatregel en de CFC-maatregel. Deel II geeft extra aandacht aan 

horizontaal toezicht, bestuurders- aansprakelijkheid, sponsoring, andere 

ondernemingsbijdragen en onderwerpen die buitenlandse dimensie van de Vpb raken 

(verdragen, BEPS, zetelverplaatsing enz.). 

DEEL I:  P.v.Loon e.a.( 9789035200050) april 2022           585 pag.    € 165,00 

DEEL II: N.v.Duijn e.a.( 9789035200067) april 2022     ca. 420 pag.     €  93,00 

 

Terra & Wattel - European Tax Law – Vol 1 : General Topics and Direct Taxation 

Covers (up to July 2022): the far-reaching consequences of the EU free movement rights, 

the EU State aid prohibition, the EU Charter of Fundamental Rights, and the general 

principles of EU law for national tax law, tax treaties, national (tax) procedure, State 

liability, and relations with third States; secondary EU law in force and proposed on direct 

taxes (Parent-Subsidiary Directive, Tax Merger Directive, Interest and Royalties Directive, 

cross-border tax dispute settlement instruments, the Anti-Tax Avoidance Directive and 

pending company tax proposals; (automatic) exchange of information and other 

administrative assistance in the assessment and recovery of taxes between the EU 

Member States; Soft Law on Harmful Tax Competition. 

S.Douma e.a. (K-9789013169157) 8e dr. september 2022         976 pag.    € 79,95 

 

Terra & Wattel - European Tax Law – Vol 1 : General Topics and Direct Taxation               

This eighth edition ( up toJuly 2022) Covers: far-reaching consequences of the EU free 

movement rights, EU State aid prohibition, EU Charter of Fundamental Rights, general 

principles of EU law for national tax law, tax treaties, national (tax) procedure, State 

liability, and relations with third States; secondary EU law in force and proposed on direct 

taxes (Parent-Subsidiary Directive, Tax Merger Directive, Interest and Royalties Directive, 

cross-border tax dispute settlement instruments, Anti-Tax Avoidance Directive and 

pending company tax proposals; (automatic) exchange of information and administrative 

assistance in the assessment and recovery of taxes between EU Member States, Harmful 

Tax Competition. 

J.Douma e.a. (K-9789013169157) 8e dr. november 2022    976 pag.    € 79,95 

 

Terra & Wattel - European Tax Law – Vol 2 : Indirect Taxation 

Accessible textbook on harmonization of indirect taxation, main indirect taxes in the EU: 

customs law, VAT, excise duties, energy taxation and environmental 

taxation. comprehensive and systematic survey of European Indirect Tax Law up to July 

2021 covering : the Union Customs Code, the Recast VAT Directive, excises and Energy 

taxation Directives, administrative cooperation in the field of indirect taxes. Textbook ed.  

M.Lamensch e.a. (K-9789013165609) 7e dr. begin februari 2022    348 pag.    € 69,95 

ingebonden  praktijkversie :   

European Tax Law - Volume 2 : Indirect Taxation (Fiscale Handboeken) 

M.Lamensch e.a.(K-9789013165487) 7e dr.  december 2021   432 pag. geb.    € 89,95 

 

European VAT Law as Interpreted by the Court of Justice 

Study of the European VAT legislation taking into consideration every VAT case ever 

decided by the Court of Justice of the European Union (CJEU) (more than 850 in all). The 

rules – and their applications – for such VAT matters as the following are clearly 

described with examples: distinction between supplies of goods and services for VAT 

purposes;  bundled supplies; intra-Community acquisitions; when tax liability starts and 

ends; place of supply rules and their exceptions; exemptions in the real estate, finance, 

and insurance sectors; import and export exemptions; right to deduct VAT; abuse of 

rights; the problem of incorrect invoices;refund of VAT; and special schemes. An 

extensive keyword register facilitates navigating the book. 

E.Stessens (KL- 9789403518466) december 2022           ca. 600 pag. geb.    € 185,00 

 

Fiscaal Memo 2022.2                                                           VERSCHIJNT 2x PER JAAR 



Bevat de voornaamste feitelijke gegevens geactualiseerd naar de stand per 1 juli 2022. 

Daarnaast zijn ook diverse maatregelen rond de coronacrisis opgenomen. Fiscaal Memo 

App is volledig bijgewerkt, inclusief  rekenmodellen, met toegang tot de updateservice..  

T.de Bondt (9789013168495) begin augustus  2022                         392 pag.    € 59,95 

 

Fiscaal Memo 2022.1                                                           VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bevat de voornaamste feitelijke gegevens geactualiseerd naar de stand per 1 januari 

2022. Daarnaast zijn ook diverse maatregelen rond de coronacrisis opgenomen. Fiscaal 

Memo App is volledig bijgewerkt, incl.  rekenmodellen, met toegang tot  updateservice..  

T.de Bondt (9789013167092) medio februari  2022                         376 pag.    € 58,95 

 

VOLLEDIGE INHOUDSOPGAVE +1e HOOFDSTUK GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

Fiscale Europeesrechtelijke Aspecten van Grensoverschrijdend Pensioenverkeer 

(Fiscale Monografieën nr. 173) - een onderzoek naar Nederlandse fiscale wet- en 

regelgeving betreffende werknemers en pensioenuitvoerders 

Belastingverdragen spelen belangrijke rol in de fiscale behandeling van 

grensoverschrijdende pensioenen; zowel in opbouw- als in de uitkeringsfase. In een 

verdrag worden heffingsrechten tussen twee landen verdeeld waardoor het risico op 

dubbele belastingheffing of dubbele non-heffing wordt tegengegaan. Werknemers die in 

buitenland gaan werken en gepensioneerden die in het buitenland (gaan) wonen, kunnen 

tegen dubbele belastingheffing aanlopen in het geval beide landen (elk op basis van hun 

nationale wet) over hetzelfde inkomen van deze personen belasting wil heffen. Daarnaast 

kan belastingverdrag een nuttige rol spelen bij het effectueren van belastingheffing in 

grensoverschrijdende situaties door afspraken te maken over uitwisseling van informatie 

en bijstand bij invordering door de belastingdiensten.  

E.Schouten (K-9789013167863) 11 maart 2022                            424 pag.    € 94,95 

 

het Fiscale Stelsel in het Caribisch Koninkrijk - algemene wetten 

Ingegaan wordt op het volledige fiscale stelsel van de BES ( Bonaire, St. Eustatius en 

Saba) per 2011, wisselwerking met Nederlands belastingstelsel en de internationale 

fiscale aspecten. Aan fiscale stelsels van Aruba, Curaçao en St. Maarten (ACS) is 

hoofdstuk gewijd. Uitvoerig is ingegaan op formeelrechtelijke aspecten van de 

belastingheffing op de BES en op de ACS. 

P.Kavelaarse.a. (S-9789012407670) 5e dr. maart 2022                   790 pag.    € 130,45 

 

Frictie rondom de Unierechtelijke Platformfictie  (NOB/LOF Scriptieprijs) 

Op 1 juli 2021 zijn binnen EU nieuwe btw-regels voor e-commerce in werking getreden. 

Onderdeel van deze nieuwe regels is de fictie voor platforms, waardoor platforms 

voortaan de btw op bepaalde goederenleveringen aan consumenten verschuldigd zijn, in 

plaats van de onderliggende leveranciers. De fictie heeft als doel om een doeltreffende en 

efficiënte inning van btw te bewerkstelligen, wat met de oude regelgeving lastig te 

realiseren was. Bevat een kritische analyse van de conformiteit van de platformfictie aan 

de beginselen van adequate belastingwetgeving vanuit een EU-perspectief.  Onmisbaar 

voor een diepgaande analyse van de platformfictie ten opzichte van beginselen van 

adequate belastingwetgeving: neutraliteit, efficiëntie, zekerheid en eenvoud, effectiviteit 

en rechtvaardigheid en flexibiliteit. Bevat aanbevelingen om de platformfictie vollediger 

met de beginselen in overeenstemming te brengen. Hierbij wordt ook een blik geworpen 

over de Australische, Noorse en Engelse grens, waar al eerder een soortgelijke fictie voor 

platforms in werking is getreden. 

C.Noorlander (K-9789013169829) september 2022                       124 pag.    € 64,95 

 

Fundamentals of Transfer Pricing: Industries, Regions, New Technologies, and 

Other Topics 

This 2nd.volume of a two-volume book expounds on how the growing body of applicable 

rules works in practice. Augments the scope of the first volume, particularly concerning 

industry specifics, regional considerations, the use of new technologies, and the 

intersection between transfer pricing rules and other disciplines. Offers perspectives on 

the practical application of transfer pricing rules. With several examples and relevant 

international judicial precedents  magnifies here the first volume in the following ways: 

extended analysis of particular business sectors, including automotive, banking, 

consumer -goods, insurance, IT, oil and gas, and pharmaceuticals; specific jurisdictional 



coverage of the US, EU, Brazil, China, and India; detailed presentation of the use of new 

technologies by both taxpayers and tax authorities; and further in-depth analysis of 

transfer pricing’s interaction with various fields of law. 

R.Petruzzi e.a.(KL-9789403535159)  juni 2022                 608 pag. geb.    € 169,00 

 

Handboek Loonheffingen – oktober 2022          VERSCHIJNT MEESTAL 2X PER JAAR 

In dit handboek is alle informatie over de loonheffingen 2022 te vinden, waaronder alle 

tarieven, bedragen en percentages en de wijzigingen in de werkkostenregeling. 

Belastingdienst,  november 2022         520 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Handboek Loonheffingen – juli 2022                  VERSCHIJNT MEESTAL 2X PER JAAR 

In dit handboek is alle informatie over de loonheffingen 2022 te vinden, waaronder alle 

tarieven, bedragen en percentages en de wijzigingen in de werkkostenregeling. 

Belastingdienst,  juli 2022         493 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Heffingen Lokale Overheden - editie 2022                             JAARLIJKSE UITGAVE 

Bundelt de wet- en regelgeving op het terrein van de Wet waardering onroerende zaken 

(Wet WOZ) en de heffingen lokale overheden, volledig actueel per 01-01-2022.  

J.Lanser e.a. (S-9789012407854) februari 2022                            848  pag.    € 98,60 

 

Hoofdzaken Fiscaliteit & Vastgoed 

Behandelt uiteenlopende actuele fiscale aspecten rondom vastgoed zoals: bijzondere 

afschrijvingsbeperking voor gebouwen voor ondernemers; eigenwoningregeling; 

specifieke regelingen met betrekking tot onroerende zaken in box 3; 

vastgoeddeelnemingen en terbeschikkingstellingsregeling; regeling van de 

herinvesteringsreserve (hir) in de inkomstenbelasting; handel in hir-lichamen en de 

sanctiebepaling in de fiscale eenheid; 

bijzondere regime van de fiscale beleggingsinstelling in de vennootschapsbelasting 

B.Bervoets e.a.(K-9789013167900) 4e dr. begin augustus 2022      592 pag.    € 99,95 

 

Hoofdzaken Vennootschapsbelasting                        MEESTAL JAARLIJKSE UITGAVE 

Behandelt alle actuele hoofdzaken met de fiscale ontwikkelingen tot 1-11-21 als:  

jurisprudentie over onzakelijke lening, renteaftrekbeperkingen, deelnemingsvrijstelling, 

verliesverrekening, Wet spoedreparatie fiscale eenheid, Wet beperking liquidatie- en 

stakingsverliesregeling, implementatie van Europese Antibelastingontwijkingsrichtlijnen. 

Deze druk is volledig geactualiseerd en bevat fiscale ontwikkelingen tot 01-11- 2021.  

F.Elsweier,S.Stevens (K-9789013165814) 17e dr. januari 2022      392 pag.   € 78,95 

 

Inkomstenbelasting - inclusief hoofdzaken loonbelasting en premieheffing    JAARLIJKS 

Geactualiseerde nieuwe editie (per 08-02-21) van verhelderend standaard-praktijkboek. 

E.Heithuis,P.Kavelaars e.a.(K-9789013167511)  18e dr. april 2021   912 pag.  € 104,95 

 

Inleiding Belastingheffing Ondernemingen en Particulieren  JAARLIJKSE UITGAVE 

Inleidende beschrijving van de belastingheffing van ondernemingen en particulieren 

waarbij gekozen is voor een enigszins alternatieve benadering. Men volgt de 

belevenissen van ‘twee personen en de wordingsgeschiedenis van hun onderneming. Zij 

starten horecaonderneming in de vorm van een vennootschap onder firma, zetten deze 

om in een bv, waarna een structuur met verschillende bv’s ontstaat. Daarna gaan zij met 

hun activiteiten over de grens. Daarnaast komen fiscale aspecten aan bod die specifiek 

zijn voor natuurlijke personen: het genieten van loon, het hebben van vermogen, 

echtscheiding en overlijden. Hoewel de nadruk op de heffing van inkomsten- en 

vennootschapsbelasting ligt, komen ook andere belastingen, zoals de loonbelasting, de 

omzetbelasting en de erfbelasting, aan de orde. Ook is de invloed van het Europese recht 

op de directe belastingen beschreven.   HANDIGE ACTUELE OPFRISSER 

M.Hoogeveen e.a.(S-9789012407519) 22e dr. maart 2022            496 pag.    € 69,30 

 

Intra-Group Financial Transactions and the Arm's Length Principle -  a 

comparative and normative analysis 

De centrale onderzoeksvraag van dit proefschrift luidt: Hoe passen de OESO, de EU en 

bepaalde landen het arm's-lengthgedachtegoed toe op thin capitalization, intra-groep 

leningen, intra-groep garanties en intra-groep cashpooling en hoe kan het arm's-



lengthgedachtegoed het beste worden toegepast op deze intra-groep financiële 

transacties ?  

J.v.Herwaarden (S-9789012408257) juni 2022                         528 pag.    € 96,50 

 

Loonheffingen – editie 2022                                               JAARLIJKSE UITGAVE  

Helder overzicht van loonbelasting, premieheffingen en bijdrageheffing anno 2022, 

Behandelt de verschillende verschijningsvormen van loonheffingen en bijbehorende 

spelregels, waaronder: loonbelasting, premieheffing volksverzekeringen en werknemers-

verzekeringen, heffing van inkomensafhankelijke bijdrage voor zorgverzekeringen, met 

helder beeld van vele wettelijke vrijstellingen: pensioenpremies en kostenvergoedingen, 

loon in natura (auto van de zaak) en kortingen op loonbelasting. Bespreekt juridische en 

fiscale status arbeidskrachten  (zzp'ers), (internationale) fiscale en sociale 

zekerheidsaspecten grensoverschrijdende arbeid. 

H.Verploegh e.a. (K-9789013165302) 16e dr.  maart 2022             708 pag.    € 105,95 

 

Lucratief belang in de Wet IB 2001 (FED Brochure) 

Ruim 10 jaar na invoering was er nog altijd geen boek over de lucratiefbelangregeling. 

Belonen door middel van aandelen blijft  actueel. Het is van belang te onderkennen 

wanneer men met de regeling te maken krijgt, maar ook wanneer deze niet van 

toepassing is. De lucratiefbelang- regeling wordt in niet slechts geïsoleerd beschouwd, 

maar ook in samenhang met andere onderdelen van de Wet IB 2001, zoals 

aanmerkelijkbelangregeling en positie ten opzichte van box 3. Bovendien is inzicht in de 

samenhang met de loonheffing en de vennootschapsbelasting essentieel om de 

lucratiefbelangregeling goed te kunnen doorgronden. 

C.Groot,R.Zwier (K-9789013163704) begin maart 2022                    280 pag.    € 74,95 

 

Misbruik van Recht in de Europese btw 

In de btw-rechtspraak zijn twee instrumenten aan te treffen waarmee ongewenste btw-

besparing kan worden tegengegaan: de economische realiteit en misbruik van recht. 

Beide instrumenten zijn gericht op de gelijke btw-behandeling van soortgelijke goederen 

en diensten (het zogeheten neutraliteitsbeginsel). Beide instrumenten vormen echter ook 

een inbreuk op de rechtszekerheid van de belastingplichtige. De Europese rechtspraak en 

de literatuur maken niet duidelijk wanneer misbruik van recht gezien deze beginselen het 

meest geschikte instrument is om ongewenste btw-besparing tegen te gaan en waar dus 

de grenzen liggen van dit instrument. Het onderzoek is uitgevoerd door een vergelijking 

van uitspraken van het Europese Hof van Justitie waarin de economische realiteit of 

misbruik van recht is toegepast, getoetst aan neutraliteitsbeginsel en 

rechtszekerheidsbeginsel. Dissertatie Tilburg 

F.Tromp (S- 9789012408097) mei 2022                                         336 pag.    € 98,00 

 

Op Zoek naar de Heilige Graal - een juridisch en fiscaal onderzoek naar de anbi-

Categorie religie, spiritualiteit en levensbeschouwing (Fiscale Monografieën nr. 174) 

Eerste integrale onderzoek naar juridische status en fiscale rechtspositie van religieuze, 

spirituele en levensbeschouwelijke anbi's, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met de 

juridische status en fiscale rechtspositie van andere anbi's. Vergelijkt civielrechtelijke 

aspecten van de drie rechtsvormen; stichting, vereniging en kerkgenootschap. Bevat 

uitgebreid overzicht van juridische en niet- juridische definities van religie, spiritualiteit 

en levensbeschouwing. Onderzocht wordt of er verschil is in fiscale behandeling tussen 

deze anbi's onderling, maar ook tussen deze anbi's en overige anbi's. Naast traditionele 

religieuze en levensbeschouwelijke organisaties komen er in Nederland steeds meer 

nieuwe religieuze, spirituele en levensbeschouwelijke bewegingen bij. Is ook voor deze 

gemeenschappen de status van anbi weggelegd? Hoe gaat de Belastingdienst en de 

rechter om met het spanningsveld tussen particulier belang en het algemeen nut? En hoe 

zit het met spirituele gemeenschappen die in de coronatijd de rechtsvorm 

kerkgenootschap kozen, omdat voor kerkgenootschappen versoepelde maatregelen 

golden ? Staat deze rechtsvorm, die bedoeld is voor geloofsgemeenschappen, ook voor 

spirituele bewegingen open ? 

M.Tydeman-Yousef (K-9789013166798) april 2022                408 pag.    € 94,95 

 

Over D. Brüll (1922-1996) - een biografische schets 



Dieter Brüll (1922-1996) was een markante belastingkundige en een uitermate 

fascinerende persoonlijkheid. Hij groeide op in Duitsland, emigreerde in de jaren dertig 

met zijn ouders en jongste zus naar Nederland en studeerde na de oorlog economie en 

sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1953 doceerde Brüll drie decennia 

belastingrecht, onder meer aan zijn alma mater, waaraan hij in 1964 cum laude 

promoveerde op een doorwrochte studie over het fiscale winstbegrip. Zijn werk aan de 

universiteit combineerde hij geruime tijd met een betrekking als belastingconsulent bij 

Loyens & Volkmaars. Brülls opvattingen over belastingheffing, die worden gekenmerkt 

door een sterke sociale inslag, waren verankerd in zijn wereldbeschouwelijke 

uitgangspunten. Hij was een visionaire, op vernieuwing gerichte en in sommige opzichten 

zelfs enigszins anarchistische beoefenaar van de belastingwetenschap; zijn anti-

totalitaire houding maakte grote indruk.  Na 26 jaar eindelijk zijn biografie ! 

L.Pieterse (B-9789462127388) november 2022                     265 pag.    geb. € 35,00 

 

Platforms in EU VAT Law - a Legal Analysis of the Supply of Goods 

Applying the provisions of the European Union Value Added Tax (EU VAT) Directive poses 

challenges when applied to the digital platform economy.  Provides detailed examination 

of how digital platforms that enable supplies of goods through their interfaces are treated 

for VAT purposes under EU law. Elucidates such topics and issues as the following: 

qualification of the sale of goods through platforms; supply of the platform service to the 

underlying supplier; supply of the platform service to the customer; supply of goods from 

the underlying supplier to the customer; supplies from third countries; Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD) proposal’ s influence on the 

interpretation of the EU e-commerce package; chain transactions; determination of the 

place of supply; chargeable event and chargeability of VAT; taxable amount; applicable 

rates and exemptions; platforms recordkeeping obligations; accompanying customs 

measures; return of goods and warranty cases; and future of effective and efficient VAT 

collection. Undertakesdetailed analysis of a potential infringement of the principle of 

equality, neutrality, and right to conduct a business. 

C.Pollak (KL-9789403510262) november 2022                       400 pag. geb.    € 175,00 

 

Rara Avis – Liber Amicorum Peter J.Wattel 

Is verschenen ter gelegenheid van het afscheid van Peter J. Wattel als hoogleraar aan de 

Universiteit van Amsterdam. In deze bundel is een rijke diversiteit aan bijdragen 

opgenomen van vooraanstaande civiel- en fiscaaljuristen uit binnen- en buitenland. 

Vanwege de brede interesse en kennis van Peter Wattel, beslaat de bundel een breed 

terrein aan onderwerpen. Ook wordt niet voorbijgegaan aan het kenmerkende rijke 

taalgebruik van Wattel. 

O.Marres,D.Weber (red.) (K-9789013170221) november 2022    216 pag.    € 39,95 

 

Scheiding van Zeggenschap en Belang in de Familiesfeer 

Op het gebied van estate planning wordt vermogen vaak al vroegtijdig overgedragen aan 

de volgende generatie. Bij vermogende particulieren bestaat met het oog daarop vaak 

behoefte aan het scheiden van de zeggenschap over en het economische belang bij dat 

vermogen. Gaat in op de fiscale gevolgen en hindernissen van certificering en 

trusts/APV's. Bovendien biedt het een uitgebreide civielrechtelijke beschrijving, met een 

focus op het vraagstuk in hoeverre een langdurige scheiding van zeggenschap en belang 

gerealiseerd kan worden met (testamentair) bewind, certificering en trusts/APV's. 

Dissertatie Leiden uit 2020,maar altijd nog zeer actueel. 

A.de Leeuw (9789402821581) oktober 2020     668 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Sfeerovergangen in de Winstsfeer (Fiscale Monografieën nr.172) 

Het uitgangspunt dat de totaalwinst in de heffing moet worden betrokken staat al meer 

dan 100 jaar in de wet en is het leidende beginsel voor de winstbepaling van 

ondernemingen. Echter, sommige bedrijven zijn niet op elk moment van hun bestaan 

subjectief belastingplichtig (in Nederland). Op het moment dat een onderneming 

belastingplichtig wordt, of juist wanneer deze belastingplicht eindigt, dan is er sprake van 

een sfeerovergang. Dit pionierend en integraal onderzoek naar de totaalwinst en 

sfeerovergangen in de winstsfeer geeft antwoord op de vraag wanneer sfeerovergang 

zich voordoet en hoe verdeling van de winst over onbelaste en belaste periode op basis 

van huidig en wenselijk recht moet plaatsvinden. Geeft inzicht in aanvang van 



subjectieve belastingplicht, grensoverschrijdende sfeerovergangen, exitheffingen en 

toepassing van objectieve vrijstellingen. 

B.Coebergh (K-9789013166774) februari 2022                              420 pag.    € 94,95 

 

Tax Assurance 

Tax specialists are facing the challenge to bridge the gap between their own, deeply 

technical perspective and the critical viewpoint of a variety of stakeholders, all with their 

own interests. Adopts a broad perspective, based on the principle that everything 

concerning the process of taxes in a company belongs to the field of tax assurance. 

Includes how taxes end up in the commercial accounts (tax accounting), but also (tax) 

risk management, internal control, management control, corporate governance, tax 

policy, relations with media, relations with tax authorities, ethical sides of taxation and 

audit are relevant for tax assurance in a broader sense. This second edition has been 

fully updated, revised and extended to reflect the latest developments with respect to: 

ethics, technology, risk management theory, internal control, cooperative compliance, 

tax accounting, corporate governance, the regulatory landscape. 

R.Hein,R.Russ (ed.)(K-97890131607410 2e dr. begin juli 2022      528 pag.    € 79,95 

 

Taxpayers in International Law - International Minimum Standards for the Protection 

of Taxpayers' Rights 

Puts taxpayers' rights on the global international tax agenda as the necessary 

counterweight and complement to Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Importantly, 

it pleads for a global minimum standard of legal protection of the fundamental rights of 

taxpayers and extracts the content of such rights from relevant constitutional principles 

of many countries around the world. The book is structured in 3 parts: Part I focusses on 

the legal sources and on the relations between taxation and international human rights 

law. Part II identifies general principles and specific taxpayers' rights, groups them into 3 

categories (procedural, related to sanctions, and substantive), and analyses the different 

implications that arise in each of them. Part III features concrete proposals for 

establishing a global framework for the protection of taxpayers' rights, including 

guidelines for tax authorities. 

J.Kokott,P.Pistone (BECK-9781509954001) maart 2022     704 pag. geb.    ca. € 280,00 

 

Teksten Europees Belastingrecht – 2022/2023                    JAARLIJKSE UITGAVE 

De 2022/2023-editie is weer bijgewerkt met nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving 

omtrent het Europees belastingrecht. Bevat ruim 350 arresten van het EU Hof van 

Justitie. 

K.v.Raad (red.)(K-9789013169089) 6 september 2022            2864  pag.   € 76,95 

 

Teksten Internationaal Belastingrecht – 2022/2023             JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat Nederlandse IBR regelingen en OESO en VN Modelverdragen, alles geactualiseerd 

K.v.Raad (red.)(K-9789013169065) 6 september  2022           4724 pag.   € 92,96 

SETPRIJS voor beide delen € 123,95 (K-9789013169102)  leverbaar 06-09-22. 

 

Transfer Pricing Developments Around the World 2022 

Transfer pricing, is one of the most relevant and challenging topics in the international 

tax environment and continues to increase worldwide at every level of government and 

international policy with a far-reaching impact on countries legislations, administrative 

guidelines, and jurisprudence. Encompasses topics: global Transfer Pricing Developments; 

Transfer Pricing Developments in the EU, USA and in Developing and Emerging 

Economies; Recent Developments on Transfer Pricing in the Post-Covid-19 Era;Recent 

Developments on Transfer Pricing and Substance, Business Restructurings and New 

Technologies. 

M.Lang,R.Petruzzi (KL- 9789403546032( november 2022     304 pag. geb.    € 165,00 

 

 

Treaty Application for Companies in a Group (Fiscale Monografieën nr. 178) 

Legal entities are usually not fully autonomous, but are part of a larger economic unit. 

Often there exists a certain connection with other legal entities. For instance, when a 

legal entity holds all or part of the shares in another legal entity. In principle, a legal 

entity is taxed separately from its shareholders. In OECD MTC based tax treaties, the 



starting point is also that each individual legal entity must be considered for the 

application of the treaty (separate entity approach). In treaty relations, deviation from 

the principle that entities in a group should be treated as separate entities is exceptional. 

Argues that the legal approach taken for taxation purposes does not align with economic 

reality and does fit in today's internationally oriented world: leads to double taxation and 

offers opportunities for tax avoidance.  

L.v.Hulten (K-9789013169713)  20 oktober 2022                        436 pag.    € 84,95 

 

Vastgoedwijzer Fiscaal NL 2022 

Helder overzicht van de btw, overdrachtsbelasting en samenloop ervan bij 

vastgoedprojecten. Bespreekt ook vastgoed in winstsfeer, verhuurderheffing en 

erfbelasting. De vele voorbeelden en besparingstips maken het zeer geschikt als 

praktisch naslagwerk voor de vastgoedpraktijk. 

C.v.Vilsteren e.a.(SPRYG-Real Estate Ac.) februari 2022                  232 pag.    € 109,00 

 

Verschuivende Machtsverhoudingen in de Fiscaliteit 

Bundel ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Weekblad Fiscaal Recht (WFR). De 

onderwerpen sluiten aan op het gelijknamige congres (09-09-2022) en bevat gevarieerde 

verzameling van inspirerende observaties over de wijze waarop – en de richting waarin – 

ons fiscale vakgebied zich de komende jaren naar verwachting gaat ontwikkelen.  

L.Stevens (red.)(K-9789013169133) september 2022              220 pag.    € 24,95 

 

Klaus Vogel On Double Taxation Conventions 

Regarded as the international gold standard on the law of tax treaties. This article-by-

article commentary has been completely revised and updated to full and current account 

of double tax conventions (DTCs). DTCs form the backbone of international taxation, but 

they raise many interpretational questions: provides  with the answers. Based on the 

OECD/G20 Multilateral Instrument, the OECD MC and Commentary published in 2017 and 

the most recent amendments to the UN MC, and includes relevant case law and literature 

upto and including 2020. There have been many important developments in this area 

since the last edition in 2015. Provides new and revised case law, along with the DTCs of 

emerging countries. 

E.Reimer,A.Rust (KL-9789403513003)  5e dr. januari 2022  2128 pag.geb. ca. € 490,00   

 

Voorlichting door de Belastingdienst in Rechtsstatelijke Context (Fisc.Mon.177) 

Een juridisch en communicatie-wetenschappelijk onderzoek naar gewekt vertrouwen.  

Behandelt het probleem dat burgers verwachtingen kunnen ontlenen aan voorlichting van 

de Belastingdienst, maar in juridische zin niet altijd op voorlichting kunnen vertrouwen. 

Een uiterst actueel onderwerp: de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat burgers in 

het (belasting)recht in de problemen kunnen raken als in het recht niet voldoende oog is 

voor hun perspectief. Het aan voorlichting te ontlenen vertrouwen wordt onderzocht 

vanuit: juridisch perspectief (Deel I), burgerperspectief (Deel II) en combinatie van 

beiden (Deel III). 

T.Cramwinckel (K-9789013169843) medio oktober 2022                668 pag.    € 94,95 

 

Waarde in het Economische Verkeer (FED Brochure) 

De taxatieleer en -professie zijn de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. 

Nationaal en internationaal zijn grote stappen gezet op het gebied van standaardisering, 

uniformering en transparantie. Ook worden inmiddels internationale taxatiestandaarden 

voorgeschreven door brancheverenigingen en beroepsorganisaties en toegepast door 

Nederlandse taxatiepraktijk. Beoogt het WEV-begrip te plaatsen in de moderne, 

multidisciplinaire beroepspraktijk en biedt daarmee praktijkgerichte handreiking aan 

fiscaal georiënteerde beroepsbeoefenaren. 

T.Berkhout e.a.(K-9789013168419) 2e dr. begin maart 2022            104 pag.    € 55,00 

 

Wegwijs in de Overdrachtsbelasting – ed. 2022          VRIJWEL JAARLIJKSE EDITIE 

Overdrachtsbelasting kan samenlopen met omzetbelasting. Daarom worden in 

afzonderlijk hoofdstuk algemene uitgangspunten en systematiek van omzetbelasting 

besproken en de specifieke btw-aspecten bij levering van onroerende zaken en vestiging 

van beperkte rechten. Als bijlagen zijn opgenomen: handige verklarende lijst 

civielrechtelijke begrippen, actuele teksten van Wet op belasting rechtsverkeer en 



bijbehorende uitvoeringsbesluit, alsmede uitgebreide registers. Bevat link voor 

downloaden van pdf met integrale teksten van een groot aantal actuele beleidsbesluiten 

betreffende overdrachtsbelasting en omzetbelasting. 

J.v.Straaten e.a.(S-9789012407939) 27e dr. augustus 2021         904 pag.    € 111,15 

 

Wegwijs in de Successiewet – ed. 2022                             JAARLIJKSE UITGAVE 

Aan de orde komen : belastbaar feit, fictiebepalingen, waardering, tarief en vrijstellingen, 

bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, internationale aspecten en formele bepalingen. Aan 

civielrechtelijke aspecten van behandelde onderwerpen wordt op compact aandacht 

besteed door middel van een praktische verklarende lijst van civielrechtelijke begrippen. 

De stof wordt geïllustreerd door vele praktijk- en cijfervoorbeelden. Geactualiseerd per 

01-07-2022. 

F.Sonneveldt (S-9789012407922) 27e dr. september 2022               634 pag.    € 87,40 

 

Wegwijs in de Vennootschapsbelasting – (editie 2022) 

Aan de orde komen o.a.: plaats van de VPB in het Nederlandse en Europese 

(belasting)recht; subjectieve belastingplicht; overheidsondernemingen; winstbepaling; 

renteaftrekbeperkingen (waaronder earningsstrippingmaatregel); maatregelen tegen 

hybride mismatches; innovatie-box; coöperatieregime; bestedingsreserve; 

afrekeningsbepalingen; deelnemingsvrijstelling (waaronder de gewijzigde 

liquidatieverliesregeling); deelnemingsverrekening; CFC-lichamen; bedrijfsfusie, 

juridische splitsing en fusie, omzetting en terugkeerregeling; fiscale eenheid (waaronder 

spoedreparatie fiscale eenheid); objectvrijstelling buitenlandse ondernemings- winsten; 

giftenaftrek; verliescompensatie; aanslag & aansprakelijkheid; beleggingsinstellingen; 

verzekeringsondernemingen, jurisprudentie, resoluties wetswijzigingen actueel per 16-

07-21.  

J.Bouwman.M.Boer (S-9789012407045) 17e dr. januari 2022    1416 pag.    € 100,20 

 

de Wet Inkomstenbelasting 2001 – editie 2022                   JAARLIJKS HANDBOEK 

Bestrijkt de gehele inkomstenbelasting, en de internationale context daarvan, en tevens 

het loonbegrip uit de loonbelasting en alles wat daarmee op hoofdlijnen samenhangt. 

Bekende begrippen zoals verliescompensatie, partnerschap, (winst uit) onderneming, 

dienstbetrekking, loon, nevenwerkzaamheid, periodieke uitkering, aanmerkelijk belang 

en vaste inrichting worden aan de hand van de vaak omvangrijke en deels al wat oudere 

rechtspraak neergezet. De actualiteit van bijvoorbeeld het afgezonderd particulier 

vermogen, het fiscale pensioenrecht, de 30%-regeling voor extraterritoriale werknemers 

in de loonbelasting, de fameuze terbeschikkingstellingregeling, de vele facetten van de 

eigen woning, evenals de uitgaven voor lijfrenten en specifieke zorgkosten komen tot 

leven via onder meer de vele besluiten van de staatssecretaris van Financiën. Met vele 

voorbeelden,rechtspraak,literatuur. 

C.Dijkstra, G.Meussen e.a.(S-9789012408349) augustus 2022   762 pag.   € 152,55 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Verschenen in 2021:  

 

Algemene Wet Inzake Rijksbelastingen 

Behandelt een breed scala aan thema’s omtrent de grondslagen en toepassing van de 

AWR. Verschaft inzicht in de spelregels die gelden voor (potentiële) geschillen over de 

heffing van belasting en fiscale bestraffing; van het uitreiken van een aangiftebiljet tot en 

met een (eventuele) procedure voor de Hoge Raad. Geactualiseerd per 1 juli 2021. 

S.Douma e.a. (K-9789013162844) 14e dr. begin oktober 2021           620 pag.    € 98,95 

 

Bedrijfswaarde (Fiscale Brochures) 

Geheel bijgewerkt naar actuele stand van zaken in de rechtspraak, wetgeving en 

literatuur. De bedrijfswaarde wordt vanuit verschillende disciplines belicht: fiscaal, 

accountancy, bedrijfseconomie en business valuation. Bovendien wordt de praktijk 

verbonden met de theorie. Actuele ontwikkelingen zijn:ondernemingen die getroffen 

worden door tegenvallers, tegenvallende bedrijfsresultaten, economische crisis, financiële 

crisis, Covid 19, onrendabele investeringen, sloop-nieuwbouwsituaties. 

T.Berkhout (K-9789013165739) december 2021                              108 pag.    € 55,95 



 

Belastingplicht en Fiscale Behandeling van Stichtingen in de 

Vennootschapsbelasting in Historisch en Beginselrechtelijk Perspectief 

De belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van stichtingen is beperkt tot de winst 

uit onderneming. Andere inkomsten blijven onbelast, in tegenstelling tot bij (bijna) alle 

andere rechtsvormen. Na een beschouwing van de rechtsgronden van belastingheffing in 

het algemeen en een analyse van de verhouding tussen de heffingsgrondslagen in de 

inkomsten- en vennootschapsbelasting, wordt de beperkte heffingsgrondslag van 

stichtingen getoetst aan het EVRM, het VwEU en aan de bepalingen rondom staatssteun. 

Er vindt een korte vergelijking plaats met de afbakening van het heffingssubject en het 

heffingsobject in een aantal andere landen. Ook de jurisprudentie komt uitgebreid aan de 

orde. 

H.Bressers (S-9789012407373) oktober 2021                           414 pag.    € 92,65 

 

Belastingrecht in Hoofdlijnen 

Nieuwe geactualiseerde editie van bekende inleiding met veel aandacht voor IB, Vpb, 

loonheffingen, omzetbelasting, schenk- en erfbelasting, het formele belastingrecht, 

Europees en internationaal belastingrecht, betreffende jurisprudentie,belastingontwijking. 

I.Burgers e.a. (red.) (K-9789013159226) 10e dr. maart 2021             356 pag.    € 54,95 

 

Belastingwetten–Kluwer pocket 2021                                      JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat alle belangrijke – per januari 2021 - geldende wetgeving. Inclusief toegang tot de 

webversie: u ontvangt  een unieke code waarmee u kunt inloggen op Belastingwetten.  

S.Cornielje,J.Ganzeveld(K-9789013161151) begin februari 2021        2400 pag.  € 33,95 

Ingebonden luxe editie (K-9789013161144)  begin februari 2021       2416 pag.  € 69,95 

 

Belastingwetten 2021 – Sdu Wettenbundels                           JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle relevante belastingwetten, uitvoeringsbesluiten en aanverwante regelgeving per 01-

01-21  en toegang tot website met actuele wetteksten. 

J.Zwemmer (red.) (S-9789012406666) februari 2021                   2596 pag.    € 32,95 

 

Belgisch Belastingrecht in Hoofdlijnen                     BELGISCH RECHT (uiteraard) 

Hét naslagwerk voor de Belgische fiscaliteit met overzichtelijke synthese van de huidige 

fiscale situatie, met concrete voorbeelden en schema's,  bijgewerkt 1 januari 2021. 

J.Couturier,B.Peeters(M-9789046610930) 26e dr. juni 2021   1526 pag. geb.    € 195,00 

 

Bestuurlijke Boeten in het Belastingrecht 

De oplegging van bestuurlijke boeten bevindt zich in toenemende mate op het snijvlak 

tussen het bestuursrecht en strafrecht. Verschaft hier actueel (per 01-01-2021) helder 

beeld van de geldende materiële en formele regelgeving, met ruime aandacht voor 

jurisprudentie van de Nederlandse belastingrechter, Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens en Hof van Justitie EU. Ook komt het Nederlands strafrecht en de 

strafrechtelijke begrippen aan bod, voor zover hiervoor van belang. Een niet aflatende 

stroom van jurisprudentie en nieuwe wetgeving  maken deze nieuwe druk van hoognodig, 

met meer dan 50 nieuwe uitspraken en arresten.  

F.Haas (K-9789013160352) 6e dr. maart 2021                                344 pag.    € 77,50 

 

Boom Basics - BELASTINGRECHT 

J.Boer e.a.(B-9789462909274) 5e dr. augustus 2021                      246 pag.    € 15,00 

 

Bronstaatheffingen en Vermogensinkomsten (Fiscale Monografieën nr. 167) 

Wat is de actuele stand van zaken in de nationale en internationale regelgeving en 

rechtspraak op het terrein van bronstaatheffingen ? Voorziet in complete bespreking van 

de Nederlandse, verdragsrechtelijke en EU-rechtelijke regelgeving en rechtspraak van 

heffingen door de bronstaat met betrekking tot dividend, interest en royalties. 

Decennialang heerste de gedachte dat heffing over dividend, interest en royalties door 

bronstaat bovenal verstorend werkt. In het laatste twee decennium is in dat denken een 

omwenteling te zien. Dit is zichtbaar in het kader van bestrijden van het ontwijken van 

belasting, doordat dergelijke inkomsten in de ontvangststaat vaak niet of laag worden 

belast. Deze ontwikkeling heeft tot een intensivering van de toepassing van 

bronstaatheffingen ten aanzien van dividend, interest en royalties geleid. Een tweede 



ontwikkeling die in dit licht relevant is betreft de EU-rechtspraak met betrekking tot 

bronstaatheffingen. Landen maken veelvuldig een onderscheid in de heffing tussen 

binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen ter zake van dergelijke roerende 

kapitaalinkomsten, een onderscheid dat in principe strijdig is met het EU-recht. 

P.Kavelaars (K-9789013165128) augustus 2021                            316 pag.    € 92,50  

 

BTW en BREXIT 

Btw-ondernemers hebben lang moeten wachten op zekerheid omtrent nieuwe afspraken 

voor btw in verband met brexit. Er is een einde gekomen aan deze onzekerheid. Het 

Verenigd Koninkrijk wordt sinds 1 januari 2021 beschouwd als een derde-land. Diensten 

verricht door btw-ondernemers en goederen geleverd door btw-ondernemers zullen 

voortaan anders behandeld worden voor de btw. De wijze waarop sinds 1 januari 2021 

btw wordt berekend bij het handelen van Nederlandse btw-ondernemers met het 

Verenigd Koninkrijk en verschillende punten belang voor btw-ondernemers die handelen 

met VK worden uiteengezet in dit artikel. 

C.v.Vilsteren(F&A Actueel 2021 nr.4) april 2021  4 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 

BTW en e-commerce - verkopen van goederen en diensten via internet (FED 

Brochure) 

Hoe verlopen btw-verplichtingen in het buitenland ? Gaat uitgebreid in op de 

internationale e-commerceregels, waaronder de nieuwe e-commerceregels die vanaf 1 

juli 2021 gelden. Wijst op de actuele btw-aandachtspunten voor ondernemers die online 

producten verkopen aan binnen- en buitenland: van btw-regelgeving tot btw-

verplichtingen en diensten op afstand.  

J.Heezen e.a. (K-9789013163582) 2e dr. maart 2021                        184 pag.    € 54,95 

 

Btw en Internationaal Goederenverkeer (FED Brochure) 

Verschaft inzicht in hoe men naheffingen kan voorkomen en uitleg over veelvoorkomende 

internationale transacties, zoals in- en uitvoer en intracommunautaire transacties, 

voorzien van  concrete voorbeelden die de btw-gevolgen van internationale transacties 

verduidelijken. Naast een algemene actualisering zijn de afgelopen jaren op het gebied 

van btw belangrijke wijzigingen doorgevoerd die van belang zijn bij internationaal 

goederenverkeer, zoals de nieuwe btw-regels op het gebied van e-commerce, die 

uitgebreid besproken worden.  Daarnaast komen ook andere belangrijke aspecten aan de 

orde als : accijns, antidumping en meer algemene douane gerelateerde aspecten. Dus 

een compleet actueel naslagwerk.   

L.Blom,E.v.Doornik(K-9789013158489)2e dr. begin september 2021   180 pag.   € 69,95 

 

Capita Selecta Caribisch Fiscaal Recht 

Caribisch belastingrecht is nauw verweven met Nederlands fiscaal recht. Toch zijn er 

aansprekende verschillen. Verschaft  inzicht in indirecte belastingen in Aruba,  

onroerende-zaakbelasting in Curaçao, Europese associatie met overzeese gebieden, 

Surinaams belastingrecht, de winst- en inkomstenbelasting in Sint Maarten en 

opbrengstbelasting van de BES-eilanden. Deze nieuwe druk sluit nauw aan op recente 

ontwikkelingen betreffende de internationale strijd tegen belastingconcurrentie.Thema 

blacklisting van tax havens en gevolgen voor belastingverdragspositie van de Caribische 

(ei)landen wordt belicht vanuit een Europese, interregionale en Internationale dimensie.  

G.Rekwest (red.) (K-9789013162547) 2e dr. augustus 2021              376 pag.    € 29,50 

 

Compendium Vennootschapsbelasting                                     JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle belangrijke leerstukken uit de Wet op de vennootschapsbelasting die voor het 

bedrijfsleven relevant zijn komen aan bod, zoals vrijstelling, renteaftrekregels, fiscale 

eenheid, faciliteiten bij fusies en splitsingen en verliesverrekening. De 

vennootschapsbelasting staat fors onder druk door internationale ontwikkelingen in 

G20/OESO- en EU-verband. Zo spelen maatregelen, die zijn vastgesteld om een einde te 

maken aan belastingbesparende constructies die internationaal opererende bedrijven 

gebruiken, een grote rol. Er lopen zelfs staatssteunprocedures tegen bekende 

internationale bedrijven als Apple, Ikea en Starbucks.  

R.v.d.Dool,E.Heithuis e.a. (K-9789013163360) 20e dr. begin juli 2020  656 pag.  € 74,95 

 



Countering Tax Crime in the European Union - Benchmarking the OECD’s Ten Global 

Principles 

Blends current practice with new approaches to countering tax crime, with insights from 

the EU-funded project, PROTAX, which conducts advanced research on tax crimes. 

Comparatively analyses the EU's tax crime measures and the Ten Global Principles (TGPs) 

on fighting tax crime by the Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OECD). Critically examines how the TGPs can serve as minimum standards for the EU to 

counter tax crime such as tax evasion and tax fraud. Analyses how anti-tax avoidance 

package can be graduated to fight tax crime in the EU. The strengths of the EU tax crime 

measures and TGPs can form a fortress in which criminal law can be empowered to 

mitigate tax crimes with greater effect. 

U.Turksen (HART-9781509937950) maart 2021              344 pag. geb.    ca. € 125,00 

 

Douanewaarde in een Globaliserende Wereld (Fiscale Monografieën nr. 164) 

Geeft inzicht in de wijze waarop de douanewaarde in de EU wordt vastgesteld. Omvat 

een onderzoek naar vaststelling van transactiewaarde van ingevoerde goederen in 

globaliserende wereld vanuit Europeesrechtelijk perspectief. Het eerste Nederlandstalige 

boek dat vaststelling van douanewaarde integraal bespreekt onder Douane Wetboek van 

de Unie. Douanewaarde is de maatstaf van heffing van invoerrechten en wordt bij 

voorkeur vastgesteld op basis van de transactiewaarde van ingevoerde goederen. 

Economische globalisatie heeft onder andere gezorgd voor toegenomen handelsstromen, 

intensievere handelsrelaties en toegenomen gebruik van immateriële rechten verband 

houdend met ingevoerde goederen. Dit oefent druk uit op vaststelling van de 

transactiewaarde van ingevoerde goederen onder het huidige douanewaardesysteem. 

Onderzoekt vanuit Europeesrechtelijk perspectief  in hoeverre de transactiewaarde van 

ingevoerde goederen nog kan worden bepaald op basis van het douanewaardesysteem. 

In het bijzonder wordt ingegaan op: bepalen van de transactiewaarde bij opeenvolgende 

verkopen; transactiewaarde bij verbonden partijen; elementen van de transactiewaarde, 

met voorbeelden van vaststelling van douanewaarde en transactiewaarde.  

M.Schippers (K-9789013163179) april 2021                               540 pag.    € 97,95 

 

E-commerce and EU VAT - Theory and Practice 

Focusses on the e-commerce rules being introduced by EU Member States and similar 

rules that have been introduced in major non-EU jurisdictions – Norway, Switzerland, UK 

and USA. The new EU rules governing the online sales of goods and services affect all 

businesses that sell online to EU customers, no matter where the seller is based. 

Digitalisation has transformed the way goods and services are traded, challenging the 

very existence of traditional forms of retailing. First to clearly explain the VAT compliance 

obligations and options that businesses and tax practitioners worldwide must understand 

to adapt to the new system. Describes the legal framework providing examples of how 

the rules work in practice and illustrates available choices for businesses, with particular 

attention to avoiding pitfalls.Covers: distinction between goods and services; differences 

between imported goods and goods sold intra-EU; filing and invoicing obligations under 

the new one-stop shop scheme; reclaiming foreign VAT; mitigating fears of fraud and 

hijacking; distinction between business-to-customer and business-to-business 

transactions; navigating through appeals, mistakes, and adjustments. 

R.Bar e.a.(ed.) (KL-9789403537122) juli 2021          ca. 350 pag.geb.    ca. € 135,00 

 

Eigendomsgrondrecht en Belastingen 

Een systematisch onderzoek naar de raakvlakken tussen belastingen en het 

eigendomsrecht. Eigendom wordt beschermd op nationaal niveau doordat het is 

opgenomen in grondwetten. Grondrechten worden supranationaal beschermd binnen de 

Europese Unie. Analyseert aan de hand van de rechtspraak van EHRM, HvJ EU en een 

aantal nationale rechters in hoeverre het eigendomsgrondrecht de nationale 

soevereiniteit bij heffing en invordering van belastingen beperkt. Verschaft inzicht in de 

verschillende verschijningsvormen van het recht op ongestoord eigendom: compleet 

overzicht van het belang van eigendomsgrondrecht op belastinggebied. 

T.Gerverdinck (dissertatie UvA) juni 2021       330 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Elementair Belastingrecht voor Economen & Juristen – ed. 2021-2022  JAARLIJKS 



Nadruk ligt op de winstbepalingsvraagstukken in de IB en Vpb. Maar 

samenwerkingsvormen, fusies en ondernemersfaciliteiten komen ook aan bod. 

Omzetbelasting wordt uitvoerig belicht en er is aandacht voor loonheffingen en de 

internationale werking van ons belastingstelsel. 

 L.Stevens,R.de Smit (K-9789013164473) begin augustus 2021        496 pag.    € 67,95 

 

Elsevier (= Nextens) BTW Almanak - 2021     

Compleet, praktisch naslagwerk voor kleine en grote bedrijven én hun fiscale adviseurs. 

Los van het doen van de btw-aangifte, ook onmisbaar bij het nemen van 

bedrijfsbeslissingen voor korte en lange termijn. Wordt geraadpleegd door specialisten 

betrokken bij de uitvoering van de btw-regels door de Belastingdienst en door 

toezichthouders op die uitvoering.                     

(RB- 9789035249967) februari 2021                                         ca. 600 pag.    € 159,50 

 

Elsevier (= Nextens) IB Almanak deel I - 2021         DE PROFESSIONELE UITGAVE 

Naast een complete en actuele handleiding voor de aangifte inkomstenbelasting, 

premieheffing én extra informatie over de digitale winstaangifte, is in de IB Almanak ook 

informatie opgenomen die specifiek de relaties tussen de (belasting)adviseur en de fiscus 

en tussen de (belasting)adviseur en zijn cliënt behandelt. Hierbij wordt aandacht 

geschonken aan bijvoorbeeld de uitstelregeling, schatting belastbaar inkomen, 

bewaarplicht, elektronische handtekening en de wetgeving ter voorkoming van witwassen 

en financieren van terrorisme. Bovendien zijn in de IB Almanak alle relevante wetteksten 

en besluiten opgenomen. Deel II bevat een overzicht van alle wijzigingen 2021 én de 

integrale wettekst IB 2001 met alle wijzigingen per 1 januari 20221 daarin speciaal 

uitgelicht. De rubriek jurisprudentie geeft een terugblik op de belangrijkste uitspraken 

van de Hoge Raad. In aanvulling op de extra informatie voor de adviseur uit Deel I vindt 

men in Deel II ook alle belangrijke informatie over horizontaal toezicht, beoordeling van 

arbeidsrelaties, de winstaangifte en ondernemerschap.  

DEEL I:  W.Buis e.a.(9789035200005) januari 2021         ca. 680 pag.    € 159,45 

DEEL II : W.Buis e.a.( 9789035249981) ca. maart 2021    ca. 380 pag.     € 89,80 

 

Elsevier (= Nextens) Vpb Almanak - 2021                                 JAARLIJKSE 

UITGAVE 

Meest professionele handleiding bij voor aangifte. Ook wordt ingegaan op gebeurtenissen 

in het bestaan van een onderneming waarbij extra aandacht moet worden besteed aan 

fiscale aspecten van te nemen beslissingen, bijv. de omzetting van een eenmanszaak in 

een bv of nv, fusie en reorganisatie, splitsing, bedrijfsopvolging en de geruisloze 

terugkeer uit de bv. In deel I is er extra aandacht voor renteaftrek in de 

vennootschapsbelasting, de behandeling van de zogenoemde onzakelijke lening, het 

vermijden van verliesverdamping en de innovatiebox. In deel II vindt u onder meer 

belangrijke informatie over horizontaal toezicht en bestuurdersaansprakelijkheid, en ook 

weer overzichten van de belangrijkste jurisprudentie en beleidsbesluiten van het 

afgelopen jaar. Tevens zijn de onderwerpen die de buitenlandse dimensie van 

vennootschapsbelasting raken, gebundeld in deel II. 

DEEL I:  A.v.d.Bos e.a.(9789035249998) april 2021     ca. 540 pag.    € 159,45 

DEEL II:  A.v.d.Bos e.a.(9789035249097) april 2021     ca. 410 pag.     €  89,85 

 

EU-UK Trade and Cooperation Agreement - with several comments by the editorial 

board of H&I 

The recent EU-UK Trade and Cooperation Agreement contains various clauses impacting 

value added tax (VAT). Most of the relevant VAT provisions are outlined in the “Protocol 

on Administrative Cooperation and Combating Fraud in the Field of Value Added Tax and 

on Mutual Assistance for the Recovery of Claims Relating to Taxes and Duties”. The 

Protocol is accompanied by an “Annex”, containing detailed rules and standard forms to 

be used by the parties’ competent authorities for exchange of information and tax 

recovery assistance. Thoroughly outlines and explains the rules on VAT administrative 

cooperation and tax recovery assistance introduced by the EU-UK Trade and Cooperation 

Agreement. Helps understand the rationale behind the inclusion of these VAT provisions 

in the Agreement. These measures are appreciated from a broader perspective by 

comparing them with other instruments for VAT administrative cooperation and tax 

recovery assistance in force at the EU level. 



G.Beretta e.a.(K-9789013163742) maart 2021                          184 pag.    € 24,95 

 

Exploring the Nexus Doctrine In International Tax Law 

The most authoritative to date to discuss one of the major tax topics of our time – the 

question of how taxing rights on income generated from cross-border activities in the 

digital age should be allocated among jurisdictions. Addresses such dimensions as the 

following: 

whether a strict territorial nexus as a normative principle is ingrained in source rule 

jurisprudence; detailed scrutiny of such classical doctrines as benefit theory, neutrality 

theory, and internation equity; comparative critique of the Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) and United Nation (UN) model tax treaties; whether 

international law and customary principles mandate a strict territorial link with the source 

state for the assumption of tax jurisdiction; whether the economic nexus-based tax 

jurisdiction and absence of a physical presence breach the constitutional doctrine of 

extraterritoriality or due process; whether retrospective tax legislation breaches the 

principle of constitutional fairness. 

A.Kumar Singh (KL-9789403533636) juni 2021                   273 pag. geb.    ca. € 99,00 

 

Fiscaal Memo 2021.2                                                           VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bevat de voornaamste feitelijke gegevens (bedragen, forfaits, drempels, percentages 

e.d.) voor de dagelijkse praktijk als deskundige. Alle feiten en cijfers geactualiseerd naar 

de stand per 1 januari 2021. Daarnaast zijn ook diverse maatregelen rond de 

coronacrisis opgenomen zoals deze op 1 juli 2021 bekend waren. Niet alleen het 

gedrukte exemplaar is volledig herzien, ook de Fiscaal Memo App is volledig bijgewerkt, 

inclusief  rekenmodellen. Naast het Fiscaal Memo heeft u ook toegang tot de 

updateservice en Fiscaal Memo App.  

T.de Bondt (9789013162646) juli  2021                                       376 pag.    € 55,95 

 

Fiscaal Memo 2021.1                                                           VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bevat de voornaamste feitelijke gegevens (bedragen, forfaits, drempels, percentages 

e.d.) voor de dagelijkse praktijk als deskundige. Alle feiten en cijfers geactualiseerd naar 

de stand per 1 januari 2021. Daarnaast zijn ook diverse maatregelen rond de 

coronacrisis opgenomen zoals deze op 1 januari 2021 bekend waren. Niet alleen het 

gedrukte exemplaar is volledig herzien, ook de Fiscaal Memo App is volledig bijgewerkt, 

inclusief  rekenmodellen. Naast het Fiscaal Memo heeft u ook toegang tot de 

updateservice en Fiscaal Memo App.  

T.de Bondt(9789013162622) begin februari  2021                         364 pag.    € 55,25 

 

Fiscaal Ondernemingsrecht – editie 2021 

Jurisprudentiebundel betreffende IB-winst en TBS-Regeling in IB. 

P.Essers,M.v.Kempen (K-9789013155099)7e dr. medio januari 2021  1072 pag.  € 92,95 

 

Fiscaal Recht in Essentie                                                                BELGISCH RECHT 

Schetst elementaire beginselen van het Belgische fiscaal recht en behandelt personen- en 

vennootschapsbelasting, fiscale procedure en belasting over de toegevoegde waarde. 

I.VanDeWoesteyne (I-9789400013100) maart 2021                    424 pag.    ca. € 62,00 

 

Fiscale Aansprakelijkheidsbepalingen in de Invorderingswet 1990 (FED 

Brochure) 

Overzicht van alle fiscale aansprakelijkheidsbepalingen opgenomen in de Invorderingswet 

1990 die de Ontvanger kan toepassen. Centraal staan materiële en formele aspecten van 

deze bepalingen. Op de mogelijkheid om andere (buiten de Invorderingswet 1990 

opgenomen) aansprakelijkheidsbepalingen toe te passen wordt zijdelings ingegaan. 

Geheel herzien naar  stand van zaken in rechtspraak en wetgeving per 1 februari 2021. 

Aansprakelijkheid voor de per 1 januari 2021 ingevoerde bronbelasting komt aan bod.  

J.Raaijmakers (K-97890143158441) 2e dr. maart 2021                      224 pag.    € 71,50 

 

Fiscale Geheimhoudingsplicht: art. 67 AWR ontrafeld (Fiscale Monografieën 

nr.168) 

De uitgangspunten van geheimhouding staan al decennialang onder druk door 

toenemende (internationale) gegevensuitwisseling als gevolg van een soms 



ongebreidelde drang om misbruik of oneigenlijk gebruik van overheidsregelingen, fraude, 

belastingontduiking of belastingontwijking aan te pakken. Verschaft antwoord op de 

vraag of de huidige fiscale geheimhoudingsbepaling nog aan de oorspronkelijke 

doelstellingen voldoet of dat aanpassingen wenselijk of noodzakelijk zijn. Aan de hand 

van vijf relevante elementen wordt de fiscale geheimhoudingsverplichting uitgebreid 

geanalyseerd: doelstellingen, onderworpen subjecten, object van geheimhouding, fiscale 

afbakening, uitzonderingen & ontheffingen. 

Ook voor buitenlandse belastingautoriteiten is dit van groot belang, omdat bij de 

internationale uitwisseling van gegevens de geheimhouding wordt ‘overgelaten’ aan het 

land dat de fiscale informatie ontvangt. Geeft goed beeld van hoe geheimhouding in 

Nederlands is geregeld.Bevat tevens een richtinggevend kader voor gegevensuitwisseling 

met andere bestuursorganen. Hierdoor is de uitgave ook relevant voor het gehele 

bestuursrecht en niet alleen de fiscaliteit. 

B.v.d.Sar (K-9789013165265) september 2021                               472 pag.    € 94,95 

 

het Fiscale Loonbegrip- editie 2021 - met hoofdzaken loonbelasting 

De elementen subject, object en tarief van de loonbelasting passeren de revue, waarbij 

de nadruk op het object ligt. Voorafgaand aan de bespreking van het fiscale loonbegrip 

wordt de belastingplicht voor de loonbelasting mede aan de hand van het begrip 

‘dienstbetrekking’ kort weergegeven. Bij het fiscale loonbegrip kan onder andere worden 

gedacht aan de beantwoording van de vraag of al hetgeen dat uit de (vroegere) 

dienstbetrekking voortvloeit tot het loon behoort. Hierbij moet worden gedacht aan loon, 

maar ook loon in natura, cafetariaregelingen, al dan niet belaste aanspraken en de uit die 

aanspraken voortvloeiende uitkeringen. Premies en uitkeringen betreffende pensioen 

komen overigens slechts zijdelings aan de orde. Ook de werkkostenregeling wordt 

beschreven. Ten slotte volgt een bespreking van het tarief, waarbij onder andere ook de 

eindheffing aan de orde komt. 

M.Weerepas (S-9789012394833) februari 2021                   286 pag.           € 87,15            

 

Fiscale Voorraadwaardering (FED Brochure) 

In de nieuwe druk van deze klassieker (Brüll) zijn uiteraard de actuele ontwikkelingen 

opgenomen, met aandacht voor: actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in de 

jurisprudentie, afbakening van het voorraadbegrip en afwaardering naar lagere 

marktwaarde, toepasbaarheid van het ijzeren voorraadstelsel en fiscale opwaardering 

van voorraden (H.R.), analyse van fiscale winst om zo fiscale mogelijkheden te benutten 

en fiscaal nadeel te voorkomen, kritische vragen over bepaalde uitgangspunten van 

voorraadwaarderingsstelsels.  

J.v.d.Heijden (K-9789013147704) 9e dr. begin februari 2021            164 pag.    € 59,95 

 

Fundamentals of Transfer Pricing - General Topics and Specific Transactions 

Transfer pricing is one of the most relevant and challenging topics in international 

taxation. Over the past century, nearly every country in the world introduced transfer 

pricing rules into their domestic legislation. It was estimated that profit shifting triggered 

by the improper application of transfer pricing rules had resulted in global tax losses 

worth USD 500 billion for governments – 20% of all corporate tax revenues. With 

approximately 160 practical examples and 90 relevant international judicial precedents, 

the presentation progresses from general to more specialised topics. The following 

aspects of the subject are thoroughly analysed: what is transfer pricing and the purpose 

of transfer pricing rules; the arm’s length principle and its application; consequences of a 

transaction not being in accordance with the arm’s length principle; transfer pricing 

methods; mechanisms to avoid and resolve disputes; transfer pricing documentation; 

attribution of profits to permanent establishments;transfer pricing aspects of specific 

transactions, such as services, financing, intangibles and business restructurings. 

R.Petruzzi e.a.(ed.) (KL-9789403517216) juni 2021      ca. 600 pag. geb.    ca.  € 186,00 

 

ACTUEEL : in kader van de beruchte Toeslagen affaire en de WGS (moet nog door 1e 

Kamer) 

Fiscus + Big Data = Big Brother? - een toetsing van het gebruik van big data door de 

fiscus aan artikel 8 EVRM  

Op basis van de AWR kent de Belastingdienst ruime wettelijke bevoegdheden voor het 

vergaren van big data, echter bestaan er geen nadere wettelijke grondslagen voor de 



analyse en het gebruik van deze data. Uit de praktijk blijkt de Belastingdienst de 

wettelijke bepalingen rondom het vergaren van big data tevens te gebruiken om beleid te 

formuleren voor big data-analyses en -toepassingen, waaronder datamining, profiling en 

nudging. Centraal staat de vraag of bij het gebruik van big data door de Belastingdienst 

het recht op privacy van artikel 8 EVRM wordt geschonden. De Belastingdienst maakt bij 

haar big data-toepassingen gebruik van privacygevoelige informatie die afkomstig is uit 

een veelvoud van bronnen waardoor het voor de fiscus mogelijk is om een volledig 

risicoprofiel te schetsen van de belastingplichtige. De fiscus is niet transparant jegens 

haar burgers over deze toepassingen, waardoor de belastingplichtige niet op de hoogte is 

met welke bedrijven en/of personen deze gegevens gedeeld worden dan wel voor hoe 

lang de fiscus deze gegevens archiveert, dit terwijl de impact op de privacy van de 

belastingplichtige groot kan zijn. Wat maakt dat bij het gebruik van big data door de 

fiscus op grond van de bevoegdheden van de AWR sprake is van een ernstige inmenging 

op het recht op privacy. Deze inmenging is slechts toegestaan in geval deze zowel 

voorzien is bij wet, een legitiem doel nastreeft alsook noodzakelijk wordt geacht in een 

democratische samenleving. Aan deze drie-stappentoets wordt niet voldaan, waardoor 

gebruik van big data door de Belastingdienst strijdig wordt geacht met artikel 8 EVRM. 

M.Hoyng (scriptie VU), voorjaar 2021    42 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG    

Global Mobility of Ultra-High-Net-Worth Individuals 

It is now easier than ever for ultra-high-net-worth individuals to relocate and select a 

country as their residence, and in light of a variety of circumstances, including political 

instability and the proliferation of special tax regimes across more countries designed to 

attract the wealthy. Features contributions by leading private client advisers from 15 key 

jurisdictions worldwide. Provides expert guidance on tax and legal aspects of inbound and 

outbound transfer of residence of ultra-high-net-worth individuals. Covers the relevant 

law in their respective jurisdictions relating to: immigration; tax; succession; family and 

other key topics. 

N.Saccardo (GlobeLaw-9781787423947) augustus 2021      250 pag. geb.    ca. € 247,00 

 

Grondslagen Internationaal en Europees Belastingrecht 

Het internationale belastingrecht moet hier worden opgevat als belastingheffing in 

grensoverschrijdende situaties vanuit Nederlands perspectief. Verder wordt werking en  

invloed van Europese belastingrecht uitgebreid behandeld. In deze nieuwe druk is een 

nieuw hoofdstuk toegevoegd over de Wet bronbelasting 2021. Gerenommeerd 

studieboek ! 

H.Vermeulen (red.) (B-9789462909229) 10e dr. augustus 2021          386 pag.    € 51,00 

 

Handboek Erfbelasting en het Handboek Schenkbelasting 

Interne  Handboek Erfbelasting en het Handboek Schenkbelasting zijn openbaar gemaakt 

naar aanleiding van een WOB-verzoek. Deze zijn bedoeld voor medewerkers van  

Belastingdienst.en Beperkt aantal passages is onleesbaar gemaakt wegens het belang 

van effectief toezicht. 

Belastingdienst, september 2021   353 pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Handboek Loonheffingen – 2021-1 - maart 

In dit handboek is alle informatie over de loonheffingen voor 2021 te vinden—waaronder 

alle tarieven, bedragen en percentages en de wijzigingen in de werkkostenregeling. 

Belastingdienst (Convoy- 9789463172691)  april 2021                 ca. 380 pag.   € 23,00 

 

Handleiding Fiscaal Procesrecht 

handleiding voor het procederen in belastingzaken. Maakt de procesregels in de Awb en 

de AWR toegankelijk voor eenieder die te maken heeft of krijgt met zowel bezwaar bij de 

belastingdienst en andere belastingheffende instanties als gemeenten, provincies en 

waterschappen, als met het voeren van een procedure voor de belastingrechter. 

G.Weenink )Convoy- 9789463172806) 6e dr. augustus 2021           422 pag.    € 47,50 

 

Handreiking Privégebruik Auto 



Als een werknemer na het einde van de dienstbetrekking nog in een auto van de zaak 

rijdt, is geen sprake meer van zakelijk gebruik. Dit is ook zo bij ziekte en 

loopbaanonderbreking. Dat heeft gevolgen voor de bijtelling. 

Belastingdienst, januari 2021    12 pag.                    GRATIS OP PDF  OP AANVRAAG 

 

Heffingen Lokale Overheden - editie 2021                             JAARLIJKSE UITGAVE 

Bundelt de wet- en regelgeving op het terrein van de Wet waardering onroerende zaken 

(Wet WOZ) en de heffingen lokale overheden, volledig actueel per 01-01-2021.  

J.Lanser e.a. (S-9789012406826) februari 2021                             816  pag.    € 94,80 

 

Hoofdzaken Fiscaliteit & Vastgoed (FED)                             JAARLIJKSE UITGAVE 

In veel belastingwetten is vastgoed op een bijzondere wijze geregeld, variërend van 

belastingen die specifiek zien op onroerende zaken, zoals overdrachtsbelasting en 

gemeentelijke onroerendezaakbelasting, tot meer algemene belastingen waarin 

onroerende zaken een bijzondere plaats innemen, zoals omzetbelasting. Ook IB en Vpb 

kennen regelingen die vooral bij vastgoed aan de orde komen, zoals (handel in) 

herinvesteringsreserve(lichamen) en  bedrijfsopvolgingsregelingen. Brengt de 

verschillende betreffende belastingwetten in kaart.  

E.Heithuis(red.)(K-9789013163681) 3e dr. begin augustus 2021      584 pag.    € 95,00 

 

Hoofdzaken Vennootschapsbelasting                        MEESTAL JAARLIJKSE UITGAVE 

Behandelt alle actuele hoofdzaken met de fiscale ontwikkelingen tot 1-11-20 als:  

jurisprudentie over onzakelijke lening, renteaftrekbeperkingen, deelnemingsvrijstelling, 

verliesverrekening, Wet spoedreparatie fiscale eenheid, Wet beperking liquidatie- en 

stakingsverliesregeling, implementatie van Europese Antibelastingontwijkingsrichtlijnen. 

F.Elsweier,S.Stevens (K-9789013156690) 16e dr. begin januari 2021  396 pag.   € 74,95 

 

Inhoudingsvrijstelling in de DB en Aanmerkelijk Belang in de VPB (FED 

Brochure) 

Historisch-chronologisch overzicht van de ontwikkeling van artikel 4 Wet DB 1965 en  

antimisbruikbepaling in artikel 17, lid 3, onderdeel b Wet VPB 1969. Bevat naast 

relevante passages uit parlementaire behandeling (in deze 2e herziene druk van ‘De Wet 

inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling’) diverse 

praktijkvoorbeelden. Naast bespreking wetgeving wordt stilgestaan bij diverse 

(internationale) fiscale ontwikkelingen, recente jurisprudentie Hof van Justitie EU en de 

implicaties van het BEPS project van de OECD als Multilateraal Instrument (MLI) en 

antimisbruikbepalingen in de inhoudingsvrijstelling en het buitenlands aanmerkelijk 

belang in de vennootschapsbelasting. 

D.Post,B.v.d.Werff(K-9789013159066) 2e dr.begin september 2021   132 pag.    € 59,95 

 

Inkomstenbelasting - inclusief hoofdzaken loonbelasting en premieheffing    JAARLIJKS 

Geactualiseerde nieuwe editie (per 01-02-21) van verhelderend standaard-praktijkboek. 

E.Heithuis,P.Kavelaars e.a.(K-9789013159240)  17e dr. maart 2021   908 pag.  € 102,95 

 

Innovatie en Fiscaliteit                                                                BELGISCH RECHT 

De wetgever heeft voorzien in vele fiscale gunstmaatregelen en subsidies om België te 

profileren als interessante investeringslocatie voor onderzoeks- en 

ontwikkelingsactiviteiten. Deze maatregelen situeren zich op drie vlakken: inkomsten uit 

innovatie;  kosten inzake innovatie; investeringen. Toepassing van de gunstmaatregelen 

is evenwel niet altijd even gebruiksvriendelijk en de betrokken overheidsinstanties zijn 

versnipperd over de verschillende beleidsniveaus. Neemt op kritische en praktijkgerichte 

wijze toepassing van gunstmaatregelen onder de loep. Naast analyse van wettelijk kader 

worden incentives in hoofdzaak praktisch benaderd en geëvalueerd aan de hand 

cijfervoorbeelden, casussen en tendensen uit de praktijk met bijzondere aandacht voor 

onduidelijkheden, moeilijkheden en optimalisaties. 

P-J.Wouters (I-9789400013179) maart 2021                                    280 pag.    € 80,00 

 

Internationaal Belastingrecht 

Ontleedt de problematiek van de voorkoming van internationaal dubbele belasting. 

Verschaft k inzicht in het complexe samenspel van toewijzingsregels die gelden in het 

Nederlandse fiscale recht. De verschillende hoofdstukken relateren de bepalingen uit het 



OESO-modelverdrag aan de samenhangende relevante bepalingen binnen de 

Nederlandse fiscale wetgeving. Zowel de fundamentele als meer specifieke kwesties 

komen hierbij aan bod. Verschaft inzicht in: 

Winstsfeer, vermogensinkomstensfeer, arbeidsinkomstensfeer, overige inkomsten, 

algemene beginselen en leerstukken, algemene aspecten van voorkomingsregelingen, 

formeel-  rechtelijke aspecten rondom grensoverschrijdende belastingheffing, OESO-

modelverdrag inzake schenking en successie, internationale premieheffing. 

A.de Graaf e.a.(K-9789013160697) 13e dr. medio januari 2021         620 pag.    € 82,50 

 

Internationale Fiscale Procedure                                                   BELGISCH RECHT 

De internationale dimensie van de fiscale procedure wordt vooral bij 

inkomstenbelastingen in kaart gebracht vanuit : bijstand bij de vestiging, bijstand bij de 

invordering, internationale geschillenbeslechting,bi- of multilaterale rechtsinstrumenten, 

en Europese wetgeving. 

M.Delanote,L.Vanneste(DieKeure-9789048640010) februari 2021      210 pag.    € 72,00 

 

Kansspelbelasting (FED Brochure) 

Volledig overzicht van de fiscale aspecten van de heffing van de kansspelbelasting. 

Uiteraard wordt in deze vernieuwde druk uitgebreid stilgestaan bij fiscale gevolgen van 

de wijzigingen in de Wet op de kansspelbelasting in het kader van legalisering van online 

kansspelen per 1 oktober 2021. In 2008 en in 2021 zijn er belangrijke wetswijzigingen 

doorgevoerd. Zo zijn de kansspelautomaten onder de kansspelbelasting gebracht. Ook 

zijn er nieuwe heffingssystemen voor online kansspelen ingevoerd. Per 1 oktober 2021 is 

legaal om online kansspelen aan te bieden in Nederland. Hoewel hier veel (media-

)aandacht naar uitgaat, vestigt deze interesse zich vooral op het aspect van de 

gokverslaving en blijven de fiscale wijzigingen onderbelicht.  

T.Enter (K-9789013143898) 2e dr. medio november 2021               212 pag.    € 69,95        

 

Loonheffingen  

Behandelt de verschillende verschijningsvormen van loonheffingen en de bijbehorende 

spelregels, waaronder: loonbelastin, premieheffing volksverzekeringen en werknemers-

verzekeringen, heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringe. 

Verschaft helder beeld van vele wettelijke vrijstellingen waarmee men bij loonheffingen 

rekening dient te houden: pensioenpremies en kostenvergoedingen, maar ook 

voorschriften voor het waarderen van loon in natura (zoals de auto van de zaak) en 

kortingen op de loonbelasting waarop de werknemer recht heeft. Daartegenover staan 

diverse subsidieregelingen in de vorm van afdrachtverminderingen en tegemoetkomingen 

in de loonkosten voor de werkgever, alles voorzien van concrete voorbeelden. Wordt 

jaarlijks geactualiseerd. In deze 15e druk zijn belangrijkste ontwikkelingen rondom de 

fiscale maatregelen in het kader van COVID-19 verwerkt. Ook de verschillende 

verschijningsvormen van (fiscaal) loon en de (systematiek van de) werkkostenregeling 

zijn verwerkt. Schetst ook een beeld van de juridische en fiscale status van 

arbeidskrachten, als zzp'ers, en belangrijkste (internationale) fiscale en de sociale 

zekerheidsaspecten bij grensoverschrijdende arbeid. 

H.Verploegh e.a. (K-9789013159233) 15e dr. 1 maart 2021             712 pag.    € 102,00 

 

MDR EU-richtlijn inzake Mandatory Disclosure Rules 

Op 25 juni 2018 is de EU-richtlijn inzake de mandatory disclosure rules, kortweg MDR-

richtlijn, in werking getreden. Deze richtlijn bevat nieuwe regelgeving omtrent het 

melden van potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale transacties. Beschrijft op 

overzichtelijke wijze, puur praktijkgericht, deze nieuwe regelgeving omtrent melden van 

potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale transacties. Indien een 

grensoverschrijdende fiscale transactie aan bepaalde kenmerken voldoet, dient deze 

transactie op basis van de Nederlandse implementatiewetgeving tegenwoordig binnen 30 

dagen gemeld te worden aan de Belastingdienst. In principe ligt de verplichting om de 

melding te verrichten bij de adviseur die betrokken is bij het advies onderliggend aan de 

transactie, maar in bepaalde gevallen valt de meldingsplicht terug op de 

belastingplichtige. Zowel de MDR-richtlijn als de Nederlandse implementatiewetgeving 

kent vele open normen en onduidelijkheden die verhelderd worden.  

S.Douma,E.Heithuis (K-9789013164251) mei 2021                      128 pag.    € 59,50 

 



 

Meldingsplicht Grensoverschrijdende Agressieve Belastingconstructies 

Vanaf eind januari 2021 moeten de eerste grensoverschrijdende agressieve 

belastingconstructies worden gemeld. De beoordeling van deze constructies aan de hand 

van ‘wezenskenmerken’ is uiterst complex en de boete is torenhoog.  

K.Boer(MrOnline) januari 2021 2 pag. + Sc 30-06-2020  15 pag.  GRATIS PDF OP 

AANVRAAG 

 

Nieuwe Btw-Regels E-Commerce - Praktijkvoorbeeld 

Op 1 juli 2021 gaan er nieuwe Europese btw-regels in voor online verkopers aan 

particulieren in andere EU-landen. Wat betekent dit in de praktijk voor 

webshopondernemers? 

Webshops die een jaaromzet van meer dan 10.000 euro draaien door de verkoop aan 

andere particulieren in EU-landen krijgen met de nieuwe regels te maken. Vanaf 1 juli 

moeten ze btw berekenen in het land van de klant. Aan de hand van een 

praktijkvoorbeeld licht de belastingdienst samen met de KvK toe wat de gevolgen zijn 

voor webshops. 

C.v.Vilsteren (CM-Web) juni 2021   2 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Onzakelijke Lening (Fiscale Monografieën nr. 163) 

Wie in de wet zoekt naar de onzakelijke lening zal deze term niet vinden. Het leerstuk 

heeft zich namelijk geheel ontwikkeld binnen de rechtspraak van de Hoge Raad. Aan de 

hand van relevante jurisprudentie en literatuuronderzoek wordt de onzakelijke lening tot 

in detail ontleedt. Zowel de problematiek die onzakelijke lening meebrengt in 

inkomstenbelastingsfeer  (ondernemer, ter beschikking steller en directeur-

grootaandeelhouder) als in de vennootschapsbelastingsfeer passeren de revue. Sinds het 

basisarrest van de onzakelijke lening in 2008 zijn er inmiddels al meer dan 30 arresten 

van de HR hierover verschenen. Geeft antwoord op de vraag hoe deze arresten moeten 

worden geduid, nmet daarnaast aandacht voor: wanneer er sprake is van een onzakelijke 

lening; wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden; wanneer moet getoetst 

worden; fiscale gevolgen voor crediteuren debiteur; zakelijke rente;  garanties en 

borgstellingen; schenkingsaspecten; gevolgen van coronacrisis. 

R.Boltjes,F.Elsweier (K-9789013163155) maart 2021                      288 pag.    € 92,50 

 

 

Over H.J. Hofstra (1904-1999) 

Biografische schets van Hofstra, de Hercules onder de Nederlandse fiscalisten. Onder 

meer zijn bijdrage aan de belastingwetenschap wordt belicht. Hoewel hij sterk de 

behoefte voelde op zoek te gaan naar de theoretische fundering van de belastingheffing, 

schuwde hij de fiscale techniek niet, onder meer in zijn annotaties en 

rechtspraakoverzichten. 

L.Pieterse (B-9789462909823) december 2021                            188 pag.    € 25,00 

 

Praktijkgids Successieplanning – editie 2021-2022                      BELGISCH RECHT 

Zoals in de vorige edities vormt de 5de uitgave ( bijgewerkt tot 01-09-2021) van dit 

handboek hét naslagwerk over successieplanning in elk van de drie Belgische gewesten. 

Bevat nieuwste ontwikkelingen in het goederenrecht (2021) alsook de alternatieve 

schenkingswijzen sinds de afschaffing van de buitenlandse schenkingsroute eind 2020. 

Verder heeft de invoering van het erfrecht (2017-2018) en het vennootschapsrecht 

(2019) ook haar stempel in menig successieplanning doorgedrukt. Vlot leesbaar en 

geïllustreerd met diverse praktijkvoorbeelden. De inhoud is wetenschappelijk 

onderbouwd met bronvermelding van actueel toepasselijke rechtspraak, rechtsleer en 

fiscale standpunten.Bevat clausules voor akten, kruisverwijzingen en zeer uitvoerig 

trefwoordenregister. Een monumentaal handboek voor het Belgische recht. 

J.Ruysseveldt (9789491999321) september 2021  1030 pag.  € 290,00 (ex.6% btw, 

ex.porto) 

uitsluitend te bestellen bij : info@ruysseveldt.be   of   bij  :   jurilogie@jurilogie. 

De omslag wordt wederom gesierd met een foto van een bronzen beeld van Rietje Geurts 

 

Splitsing in de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Fiscale Mon. Nr.171) 

mailto:info@ruysseveldt.be


Een lichaam dat onder bereik van de Vpb 1969 valt, kan in verschillende hoedanigheden 

betrokken zijn bij splitsing: als splitsende rechtspersoon of verkrijgende rechtspersoon 

(splitsingspartner) en als aandeelhouder, lid, schuldeiser, winstbewijs- en/of optiehouder 

van de splitsende rechtspersoon (potentieel toekomstige participant en/of schuldeiser). 

Bevat uitgebreide analyse en beoordeling van de winstbelastingregels voor splitsingen.  

G.v.d.Burgt (K-9789013166194)december 2021                          812 pag.    € 97,95 
 

het Systeem van Sanctionering van Fiscale Fraude (Fiscale Monografieën nr. 

166) 

Integraal overzicht van het systeem van sanctionering van fiscale fraude. Het duale 

systeem van fiscale rechtshandhaving, manier waarop het begrip fiscale fraude zich 

vertaalt naar delicten en mogelijke sancties worden ruimschoots belicht. In hoeverre is 

het Nederlandse systeem van sanctionering van fiscale fraude nog juridisch houdbaar? 

Doet het systeem recht aan voorzienbaarheid voor de justitiabele en zijn de sancties 

onderling adequaat op elkaar afgestemd, zodat dubbele bestraffing ten aanzien van 

eenzelfde feit voorkomen wordt ? 

C.Hofman (K-9789013164794) juli 2021                                    712 pag.    € 97,95 

 

Tax Law and Digitalization - the New Frontier for Government and Business 

Delving deep into the technology available in the tax field, it the elucidates how to secure 

its benefits in the following ways: electronic balance sheets and invoices; automated 

transmission to tax authorities; innovative analytics applications; blockchain in tax law 

processes; process mining in VAT; real-time reporting with cryptography;meeting the 

challenges to taxpayers’ ri ghts to privacy and personal data protection. The 

contributions were presented at a conference held at the Vienna University of Economics 

and Business in December 2020. 

J.Owens,R.Risse(ed.) (KL-9789403534039) oktober 2021        248 pag. geb.   € 102,00  

 

Taxation of Cross-Border Inheritances and Donations - Suggestions for 

Improvement (Fiscale Monografieën 165) 

Examines core problems arising from cross-border death and gift taxes. The selection of 

these problems is justified by the two main points of reference selected: the 1982 OECD 

Model Tax Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on 

inheritances, estates and gifts (OECD IHTMTC), and the inheritance tax report of the 

European Commission's expert Group. Deepens understanding of topics as: problems of 

death and gift taxation in a cross-border setting; how international and EU law 

mechanisms in this area of law work in practice 

how the OECD IHTMTC can be improved; how the CJ’s case law on EU inheritance and 

gift taxation has resulted in the so-called ‘negative harmonisation’ of death and gift taxes 

in EU; whether the ‘one inheritance – one inheritance tax’ concept suggested in the 

inheritance tax report can provide a holistic solution to the problems of death and gift 

taxation in the EU. 

V.Dafnomilis (K-9789013163322) juni 2021                                   328 pag.    € 89,95 

 

Taxing Profit in a Global Economy                                       UITERST ACTUEEL  !! 

Undertakes a fundamental review of the existing international system of taxing business 

profit. Steps back from the current political debates on how to combat profit shifting and 

how taxing rights over the profits of the digitalized economy should be allocated. Starts 

from first principles to ask how we should evaluate a tax on business profit—and whether 

there is any good rationale for such a tax in the first place. Goes on to evaluate the 

existing system and a number of alternatives that have been proposed. Argues that the 

existing system is fundamentally flawed, and that there is a need for radical reform. Key 

conclusion is that there would be significant gains from a reform that moved the system 

towards taxing profit in the country in which a business made its sales to third parties. 

That conclusion informs two proposals that are put forward in detail and evaluated: the 

Residual Profit Allocation by Income (RPAI) and the Destination-based Cash Flow Tax 

(DBCFT). 

M.Devereux e.a.(OUP-9780198808077) februari 2021         400 pag. pap.    ca. € 35,00 

 

Teksten Europees Belastingrecht – 2021/2022                           JAARLIJKSE 

UITGAVE 



De 2021/2022-editie is vanzelfsprekend bijgewerkt met nieuwe en gewijzigde wet- en 

regelgeving omtrent het Europees belastingrecht. Zo is de richtlijn van Europese 

Commissie Evaluatie van de implementatie van ATAD Richtlijnen opgenomen. Ook bevat 

de bundel voor EU Richtlijn Administratieve samenwerking (‘DAC’) 2011/16/EU geldende 

aanvullingen uit 2020 (uitstel termijnen vanwege Covid) en 2021 (DAC 7: informatie 

digitale platforms) 

.K.v.Raad (red.)(K-9789013164756) 27 september 2021            2704  pag.   € 69,95 

 

Teksten Internationaal Belastingrecht – 2021/2022                     JAARLIJKSE 

UITGAVE 

Bevat recente documenten, zoals wijziging EU Richtlijn Administratieve samenwerking 

(‘DAC’) 2011/16/EU met aanvullingen van 2020 (uitstel termijnen vanwege Covid) en 

2021 (DAC 7: informatie digitale platforms). Specifieke aanvullingen betreffen 

wijzigingen OECD Model, diverse OECD stukken inzake Taxation of the Digitized Economy, 

en het UN Model. 

K.v.Raad (red.)(K-9789013164732) 27 september  2020           4348 pag.   € 84,95 

SETPRIJS voor beide teksten € 112,95 (K-9789013164770) leverbaar 28 okt. 

 

Transfer Pricing Developments Around the World 2021 

Manifests from the research conducted by the WU Transfer Pricing Center at the Institute 

for Austrian and International Tax Law at WU (Vienna University of Economics and 

Business). Elucidates the following topics: Global Transfer Pricing Developments; 

Transfer Pricing Developments in the EU, USA, Developing Countries and Emerging 

Economies; Recent Developments on the Tax Challenges of the Digitalization of the 

Economy, on Transfer Pricing and COVID-19, on Transfer Pricing and Simplification 

Measures. Work of EU and international organizations, as OECD, UN, and other 

international organizations, is thoroughly analysed.  

M.Lang,R.Petruzzi (ed.) (KL-9789403535258) juli 2021   ca. 350 pag.geb.   ca. € 160,00 

 

het Unierechtelijke Verdedigingsbeginsel (Fiscale Monografieën nr.170) 

Wat houdt het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel in de praktijk in ? In hoeverre 

voldoet het Nederlandse (fiscale) bestuursrecht aan uitgangspunten en criteria die het 

kenbaarmakings- beginsel stelt ? Op welke wijze kan Nederlands (fiscale) bestuursrecht 

worden ingericht zodat het in lijn is met deze uitgangspunten en criteria ? Wanneer 

werkzaam in fiscale praktijk, dan stuit men regelmatig op dergelijke vraagstukken met 

betrekking tot het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel. Beroepspraktijk is gediend met 

overzichtelijke schema's, afbeeldingen, en duidelijk en helder stappenplan ten aanzien 

van het kenbaarmakingsbeginsel. 

A.Keulemans (K-9789013165777) november 2021                       372 pag.    € 94,95 

 

Uw Auto in Spanje - juridische, fiscale, financiele en praktische aspecten van invoer en 

bezit van een auto in Spanje 

Alle juridische, fiscale, financiële, verzekeringstechnische en praktische aspecten van 

uitvoer van uw auto uit Nederland en invoer van uw auto in Spanje: Uitvoer auto uit 

Nederland en teruggaaf BPM; Spaanse verkeersregels; Invoer van uw auto in Spanje; 

Juridische, financiële en fiscale aspecten; Auto met Spaans kenteken; Het NIE-nummer; 

Spaanse wegenbelasting; 

Aankoop tweedehands auto in Spanje; Spaanse APK; Milieuzones en –stickers; Nederland 

of Spaans rijbewijs?; Elektrisch rijden in Spanje; Autoverzekering etc. 

P.Gillissen (Guide Lines- 9789492895240) september 2021                176 pag.    € 19,95          

 

Vastgoedtransacties in de Europese btw (Fiscale Monografieën nr. 169) 

Onderzoekt Europese btw-gevolgen van vastgoedtransacties. De btw-behandeling van 

vastgoedtransacties op grond van huidig Europese recht wordt op een systematische en 

kritische wijze besproken. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan richtlijnhistorisch 

materiaal dat nog niet eerder is onderzocht en dat duidelijk(er) maakt waarom sommige 

richtlijnbepalingen (aanzienlijk) afwijken van de door de Europese Commissie 

voorgestelde tekst. Daarnaast wordt bij een keuzevrijheid van EU-lidstaten aandacht 

geschonken aan de keuzes die Nederland en andere EU-lidstaten hebben gemaakt. 

Bespreekt wanneer een vastgoedtransactie belast of vrijgesteld is, maar ook wanneer 

degene die vastgoedtransactie verricht een belastingplichtige is, wanneer de verrichte 



vastgoedtransactie een belastbare levering of dienst is en welke de gevolgen zijn van 

belaste of vrijgestelde vastgoedtransactie voor het recht op btw-aftrek voor degene die 

de vastgoedtransactie verricht en zijn afnemer. 

M.v.d.Wulp (K-9789013165586) oktober 2021                            700 pag.    € 104,95 

 

VAT for Economists - a Guide for Businesses Operating Cross-Border 

Clear overview of the VAT-system in the EU. The right of deduction has been referred to 

as the “cornerstone” of the VAT system, through the relationship between input and 

output one can even speak about the heart of the VAT system. The invoice which 

complies with the rules (possession of a correct invoice) is the “ticket of admission” to 

the right to deduct. The deduction system is meant to relieve the trader of the burden of 

the VAT payable or paid in the course of all his economic activities, provided these are 

subject to VAT. 

S.Ruysschaert (M-9789046611029) 3e dr. juni 2021                        155 pag.    € 35,00 

 

Virtues and Fallacies of VAT -  an Evaluation after 50 Years          50 JAAR BTW !!! 

Centers on evaluating the use of VAT from a global policy perspective after over 50 years 

of experience with its intricacies. VAT is a mainstay of revenue systems in more than 160 

countries. Offers authoritative perspectives on VAT’s from its signal successes to the 

subtle ways in which its application can undermine revenue performance and economic 

neutrality. 

R.v.Brederode(ed.)(KL-9789403524238) september 2021    728 pag. geb.    ca. € 186,00 

 

Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen 

Het gaat daarbij om ondernemers in de inkomstenbelasting dan wel de Vpb. 

( eenmanszaak, maatschap/vof, commanditaire vennootschap en de nv/bv). Uitgebreid 

komen de regels inzake de fiscale winstbepaling voor de IB-ondernemer en de Vpb-

ondernemer aan de orde. Specifieke onderwerpen als de deelnemingsvrijstelling, fiscale 

eenheid, fusievormen en splitsing worden eveneens besproken. Tevens wordt de fiscale 

regeling voor de aanmerkelijkbelangaandeelhouder behandeld, dit alles aan de hand van 

de Wet IB 2001. 

E.Boomsluiter e.a.(S-9789012407021) 15e dr. augustus 2021         496 pag.    € 84,00 

 

Wegwijs in de BTW                                                    VRIJWEL JAARLIJKSE UITGAVE 

In ruime mate wordt verwezen naar wetgeving, rechtspraak en beleidsbesluiten. De stof 

wordt in veel gevallen verlevendigd met (cijfer) voorbeelden.  

A.v.Dongen e.a.(S-9789012406994) 16e dr. augustus 2021   786 pag.    € 79,75 

 

Wegwijs in de Inkomstenbelasting 

Na algemene introductie wordt eerst gekeken naar partnerregeling en toerekening van de 

gemeenschappelijke inkomensbestanddelen. Daarna worden de drie boxen van de Wet IB 

2001 behandeld. Ook wordt ingegaan op de arbitragemogelijkheden tussen de boxen. De 

persoonsgebonden aftrek en de heffingskortingen komen aan de orde, alsmede de 

buitenlandse belastingplicht. Ook aan de dividendbelasting wordt kort aandacht besteed. 

S.Kramer,E.Ros (S-9789012406987) 14e dr. augustus 2021             428 pag.    € 76,35 

 

Wegwijs Internationaal en Europees Belastingrecht: A-Internat. Belastingrecht 

R.Adema e.a. (S-9789012407038) 11e dr. december 2021        702 pag.    € 138,50 

Wegwijs Internationaal en Europees Belastingrecht: B-Internat. & Europees Bel.  

R.Adema e.a. (S-9789012407755) 11e dr. december 2021        346 pag.      € 41,00 

 

Wegwijs in de Loonbelasting  

In de nieuwe druk van Wegwijs in de Loonbelasting is de belastingwetgeving opgenomen 

die medio 2021 van kracht is en is alle jurisprudentie tot op dit moment verwerkt. 

P.Eenhoorn e.a.(red.) (S-9789012407014) 14e dr. augustus 2021      260 pag.    € 73,45 

 

Wegwijs in de Overdrachtsbelasting 

Overdrachtsbelasting kan samenlopen met omzetbelasting. Daarom worden in 

afzonderlijk hoofdstuk algemene uitgangspunten en systematiek van omzetbelasting 

besproken en de specifieke btw-aspecten bij levering van onroerende zaken en vestiging 

van beperkte rechten. Als bijlagen zijn opgenomen: handige verklarende lijst 



civielrechtelijke begrippen, actuele teksten van Wet op belasting rechtsverkeer en 

bijbehorende uitvoeringsbesluit, alsmede uitgebreide registers. Bevat link voor 

downloaden van pdf met integrale teksten van een groot aantal actuele beleidsbesluiten 

betreffende overdrachtsbelasting en omzetbelasting. 

A.Rozendal e.a. (S-9789012406963) 26e dr. september 2021         924 pag.    € 102,75 

 

Wegwijs in de Successiewet 

Aan de orde komen : belastbaar feit, fictiebepalingen, waardering, tarief en vrijstellingen, 

bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, internationale aspecten en formele bepalingen. Aan 

civielrechtelijke aspecten van behandelde onderwerpen wordt op compact aandacht 

besteed door middel van een praktische verklarende lijst van civielrechtelijke begrippen. 

De stof wordt geïllustreerd door vele praktijk- en cijfervoorbeelden. Geactualiseerd per 

01-07-2021. 

F.Sonneveldt (S-9789012406970) 26e dr. september 2021               618 pag.    € 80,80 

 

de Wet Inkomstenbelasting 2001 – editie 2021                   JAARLIJKS HANDBOEK 

Bestrijkt de gehele inkomstenbelasting, en de internationale context daarvan, en tevens 

het loonbegrip uit de loonbelasting en alles wat daarmee op hoofdlijnen samenhangt. 

Bekende begrippen zoals verliescompensatie, partnerschap, (winst uit) onderneming, 

dienstbetrekking, loon, nevenwerkzaamheid, periodieke uitkering, aanmerkelijk belang 

en vaste inrichting worden aan de hand van de vaak omvangrijke en deels al wat oudere 

rechtspraak neergezet. De actualiteit van bijvoorbeeld het afgezonderd particulier 

vermogen, het fiscale pensioenrecht, de 30%-regeling voor extraterritoriale werknemers 

in de loonbelasting, de fameuze terbeschikkingstellingregeling, de vele facetten van de 

eigen woning, evenals de uitgaven voor lijfrenten en specifieke zorgkosten komen tot 

leven via onder meer de vele besluiten van de staatssecretaris van Financiën. Met vele 

voorbeelden,rechtspraak,literatuur. 

C.Dijkstra, G.Meussen e.a.(S-9789012407274) augustus 2021   740 pag.   € 135,60 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Verschenen in 2020:  

 

de Algemene Antimisbruikbepaling en Successieplanning           BELGISCH RECHT   

Leidraad bij toepassing en werking van de algemene antimisbruikbepaling die sinds juni 

2012 het Vlaamse fiscale landschap grondig heeft hertekend. In het kader van  

successierechten/ erfbelasting wordt immers iedere belastingplichtige en diens adviseur 

meer en meer geconfronteerd met termen zoals “fiscaal misbruik”. Op praktijkgerichte 

wijze worden courante planningstechnieken uitvoerig aan de algemene 

antimisbruikbepaling getoetst. Aandacht wordt besteed aan werking van elke techniek, 

zodat op burgerrechtelijk én fiscaal vlak nuttige inzichten worden geboden voor zowel 

successieplanning in het algemeen, als voor een eventuele toepassing van de 

(verschillende) antimisbruikbepaling. Relevante commentaren van de administratie, van 

belang zijnde wetswijzigingen én eventuele rechtspraak omtrent besproken technieken, 

worden overzichtelijk manier gebundeld en mee becommentarieerd. 

H.Decoutere (I-9789400011946) 2e dr. maart 2020                     284 pag.    ca. € 89,00 

 

een Algemene Normtheorie Toegepast op Open Normen in het Belastingrecht 

Het recht kent geen theoretische basis om rechtsnormen naar hun inhoud te 

onderscheiden. Wetgever en rechtspraktijk introduceren en gebruiken normaanduidingen 

zoals ‘vage norm’, ‘open norm’, ‘blanco norm’, ‘onbepaald begrip’, etc., zonder 

onderscheid te maken tussen, of een nadere definitie te geven van, dergelijke normen. 

Dit incoherente gebruik heeft geleid tot een verwarrende terminologie en in sommige 

gevallen tot ongefundeerde gevolgtrekkingen. Een theoretische basis voor het 

onderscheiden van deze normen is dus een noodzakelijke voorwaarde. Echter, uit 

onderzoek bleek geen van de gangbare normtheorieën ( Weinberger, Kelsen, Hart, Simon, 

Larenz, Raz) op adequate wijze te voldoen. Dit bleek wel mogelijk met toepassing van 

methoden uit disciplines buiten de rechtswetenschap, met name exacte wetenschappen. 

Deze constatering leidde tot de ontwikkeling van een normtheorie gebaseerd op 

normdefinities op grond waarvan de verschillende normen kunnen worden afgeleid. De 

basis van de theorie wordt gevormd door de algemene definitie van een norm in 



symbolische vormen. Deze vorm representeert alle kenmerken en eigenschappen van 

een norm. In het onderzoek wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen theorie en 

systeem. Uit de theorie worden alle normen afgeleid die constitutief zijn voor het 

uitvoerend systeem. 

P.Rustenburg (B-9789462908246) juni 2020                                   300 pag.    € 42,50 

 

het Begrip Ondernemer in de Omzetbelasting (FED Brochure) 

Mede aan de hand van Europese en Nederlandse jurisprudentie wordt ingegaan op 

diverse elementen van het ondernemersbegrip uit de Wet op de omzetbelasting 1968 tot 

de Btw-Richtlijn. Daarnaast passeren de volgende onderwerpen de revue: positie van 

overheid, fiscale eenheid, houdstervennootschappen, reikwijdte van het 

ondernemerschap. 

E.Sparidis (K-9789013145489) 4e dr. februari 2020                    232 pag.    € 65,95 

 

Belastinggids 2021 (Kluwer) – aangifte IB 2020                       JAARLIJKSE UITGAVE 

De impact van de coronacrisis is ook terug te zien in de fiscale wet- en regelgeving. Er 

gelden tijdelijke ‘coronamaatregelen’ als tegemoetkoming aan de belastingbetaler. Deze 

maatregelen zijn in een apart onderdeel in deze Belastinggids opgenomen. Naast een 

overzicht van de nieuwe wet- en regelgeving voor het belastingjaar 2020, blikt de 

Belastinggids vooruit op aankomende wetgeving en relevante wetsvoorstellen voor 2021.  

L.Rijff e.a.(K-9789013160543) begin januari 2021                            704 pag.    € 52,50 

 

Belastinggids 2020 (Kluwer) – aangifte IB 2019                   JAARLIJKSE UITGAVE 

L.Reiff e.a.(K-9789013153781) begin januari 2020   688 pag.    € 48,80 

 

Belastingwetgeving : Aruba – ed. 2020 (geactualiseerd per 01-01-20) 

HBNLaw&Tax (S-9789012405898) april 2020                                     1036 pag.    € 

45,00 

Belastingwetgeving : Curaçao – ed. 2020 (geactualiseerd per 01-01-20) 

HBNLaw&Tax (S-9789012405911) april 2020                                     1058 pag.    € 

45,00 

Belastingwetgeving : Caribisch Nederland – ed. 2020 (geactualiseerd per 01-01-20) 

HBNLaw&Tax (S-9789012405904) april 2020                                     1362 pag.    € 

45,00 

Belastingwetgeving : Sint Maarten – ed. 2020 (geactualiseerd per 01-01-20) 

HBNLaw&Tax (S-9789012405928) april 2020                                     1190 pag.    € 

45,00 

 

Belastingwetten–Kluwer pocket 2020                                      JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat alle belangrijke – per januari 2020 - geldende wetgeving. Inclusief toegang tot de 

webversie: u ontvangt  een unieke code waarmee u kunt inloggen op Belastingwetten.  

L.Cazander,J.Ganzeveld(K-9789013157659) begin februari 2020  2416 pag.  € 32,95 

Ingebonden luxe editie (K-9789013157642)  begin februari 2020  2416 pag.  € 69,95 

 

Belastingwetten 2020 – Sdu Wettenbundels                          JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle relevante belastingwetten, uitvoeringsbesluiten en aanverwante regelgeving per 01-

01-20  en toegang tot website met actuele wetteksten. 

J.Zwemmer (red.) (S-9789012405447) februari 2020                    2500 pag.    € 35,95 

 

Belgisch Belastingrecht in Hoofdlijnen                                           BELGISCH RECHT 

Biedt naast een volledig overzicht van de Belgische fiscaliteit, talrijke concrete 

voorbeelden en schema's. Achteraan in het boek is een waardevol trefwoordenregister 

opgenomen. De structuur van de verschillende fiscale wetboeken wordt gevolgd, wat de 

praktische bruikbaarheid optimaliseert. Bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 1 

januari 2019. 

B.Peeters,E.V.d.Velde (M- 9789046610244) 24e dr. april 2020  1454 pag. geb.    ca.€ 

205,00 

 

Brexit: Gevolgen voor de BTW                                                 BELGISCH RECHT 

Bundelt de beschikbare informatie rond impact van de Brexit op btw-vlak. De Brexit heeft 

gevolgen voor invoer en uitvoer, maar ook voor verkopen op afstand (e-commerce), 



MOSS, (vereenvoudigd) driehoeksverkeer (ABC-transacties), grensoverschrijdende 

diensten, etc. De impact van de keuze van het VK om een derde land te worden, heeft 

vergaande gevolgen bij btw en douane. Verwerking van transacties met het VK in de 

periodieke btw-aangifte wijzigt. 

L.Heylens,S.Ruysschaert (M-9789046610237)maart 2020           134 pag.    € 29,95 

 

BTW en Facturatie 

De btw-wetgeving kent vele regels en uitzonderingen waarbij de gevolgen groot kunnen 

zijn als de regels niet worden opgevolgd. Het belang van een correcte btw-factuur wordt 

daarom ook vaak onderschat. Kennis van btw-wetgeving is een must voor de finance 

professional. Moedwillig of onbewust, de vergissingen kunnen forse boetes opleveren. 

Carola van Vilsteren, bekend als deskundige op het gebied van de btw-wetgeving, 

benadrukt het belang van een goede factuur, maar kennis van btw-wetgeving noemt ze 

minstens zo belangrijk. ‘Het is niet een onderwerp dat iedereen even leuk vindt. Als het 

misgaat, gaat het ook goed mis’.   

Whitepaper uit CM, 14 mei 2020    8 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Btw - Fraude (FED Brochure) 

De bestrijding van btw-fraude neemt zowel op Europees als nationaal niveau nieuwe 

vormen aan. Maatregelen richten zich niet enkel op de ‘klassieke’ btw-carrouselfraude, 

maar ook op andere vormen van btw-fraude met bijvoorbeeld suppletieaangiften. Per 

2020 zijn de ‘quick fixes’ in werking getreden om zo de eerste stappen te kunnen zetten 

om het btw-gat in Europa te dichten. Tegelijkertijd staan ook ontwikkelingen in 

rechtspraak van het Hof van Justitie EU en de nationale rechterlijke instanties niet stil. 

Verschaft totaaloverzicht van rechtspraak omtrent controle en opsporing bij vermeende 

fraude bij aftrek van voorbelasting, teruggave van btw en toepassing van nultarief. 

Bijgewerkt tot begin mei 2020. Actuele onderwerpen:  EU en nationale regelgeving 

betreffende claimen van btw-recht; EU  en nationale rechtspraak voor weigeren van btw-

recht en beboeten en bestraffen van ten onrechte claimen van btw-recht; Kittel-criterium 

en het Italmoda-arrest; bestuurders- aansprakelijkheid, Wwft-verplichtingen, 

verdedigingsbeginsel, praktische handvatten bij onderzoek naar btw-fraude. 

K.Demandt e.a.(K-9789013159189) 1 oktober 2020                     308 pag.    € 74,50 

 

Btw voor Bouwpromotoren en Notarissen                            BELGISCH RECHT 

Naast basisbegrippen van belang om het btw-stelsel te begrijpen, staan handelingen 

m.b.t. onroerende goederen centraal. Wat is het onderscheid tussen nieuwe gebouwen 

en oude gebouwen voor de btw-wetgeving ? Wanneer is er sprake van een verbouwing 

en wanneer is er oprichting of levering van een nieuw gebouw ? Wanneer zijn 

omvormingen van dien aard dat een nieuw gebouw ontstaat dat vervreemd kan worden 

onder het btw-stelsel ? Wanneer is er sprake van eerste ingebruikneming en 

inbezitneming ? Wat zegt de waardenorm aangaande omvormingen ? Hoe berekent men 

de 60 %-regel ? Wat zegt de oppervlaktenorm precies en wat is de link met het 

toepasselijke btw-tarief ? Wanneer heeft een bouwpromotor de mogelijkheid een nieuw 

gebouw te verkopen met registratierecht ? Deze vragen worden hier beantwoord aan de 

hand van concrete toepassingen uit de praktijk. 

S.Ruysschaert (M-9789046610121) 2e dr. maart 2020                     273  pag.    € 45,00 

 

Capita Selecta Caribisch Fiscaal Recht 

Waarom kennen de BES-eilanden geen winstbelasting ? En wat houdt de vervangende 

opbrengst- en vastgoedheffing in ? Hoe gaat het Surinaams belastingrecht in zijn werk ? 

Het fiscale stelsel van de Caribische (ei)landen is wel nauw verwant is aan Nederlands 

fiscaal recht, maar met belangrijke verschillen:  onroerendezaakbelasting in Curaçao, 

Europese associatie met overzeese gebieden,  winstbelasting in Sint Maarten en indirecte 

belastingen in Aruba. De internationale strijd tegen belastingconcurrentie wordt 

besproken aan de hand van o.a.: blacklisting van taxhavens en  gevolgen daarvan voor 

belastingrecht van de Caribische (ei)landen en hun verdragspositie vanuit een Europese 

en Internationale dimensie; EU-rechtelijke status van de overzeese landen en gebieden 

en gevolgen bij een mogelijke overgang naar Ultra-perifeer gebied; vrijhandel met 

Suriname. 

G.Rekwest e.a.(K-9789013160611) begin november 2020                196 pag.    € 24,50 

 



Compendium Vennootschapsbelasting                                     JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle belangrijke leerstukken uit de Wet op de vennootschapsbelasting die voor het 

bedrijfsleven relevant zijn komen aan bod, zoals vrijstelling, renteaftrekregels, fiscale 

eenheid, faciliteiten bij fusies en splitsingen en verliesverrekening. De 

vennootschapsbelasting staat fors onder druk door internationale ontwikkelingen in 

G20/OESO- en EU-verband. Zo spelen maatregelen, die zijn vastgesteld om een einde te 

maken aan belastingbesparende constructies die internationaal opererende bedrijven 

gebruiken, een grote rol. Er lopen zelfs staatssteunprocedures tegen bekende 

internationale bedrijven als Apple, Ikea en Starbucks.  

R.v.d.Dool,E.Heithuis e.a. (K-9789013157987) 19e dr. begin juli 2020  636 pag.  € 72,50 

 

Co-operative Compliance and the OECD’s International Compliance Assurance 

Programme 

Co-operative Compliance and the OECD’s International Compliance Assurance 

Programme is the first publication to analyse Co-operative Compliance and the 

International Compliance Assurance Programme (ICAP) in 12 different jurisdictions. 

Offers a comparative review of the implementation of the ICAP among leading 

jurisdictions active in global trade, provides matchless insights into trends, similarities, 

differences and their implications. The country reports are provided by professionals 

experienced in Co-operative Compliance and the ICAP. 

R.Hein,R.Russo (KL-9789403519517) juni 2020                     320 pag. geb.    € 138,50 

 

Corporate Taxation, Group Debt Funding and Base Erosion - New Perspectives on 

the EU Anti-Tax Avoidance Directive 

First in-depth analysis of features and implications of the directive, and provides 

insightful and practical discussions by experts from around Europe on the crucial 

interactions of the Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) with other existing anti-tax 

avoidance measures, European financial sector and fundamental freedoms. The EU’s 

ATAD, implemented in January 2019, confronts Member States with complex challenges, 

particularly through introduction of specific permanent solutions such as the interest 

limitation rule. Pays attention to complexities that the introduction of an interest 

limitation rule may create within the European financial sector. Specific issues covered 

are: relation with the OECD’s Base Erosion and Profit Sharing project and the EU’s 

Common Corporate Tax Base initiative; technical subjects relating to corporate taxation 

and debt funding; problems caused by the diametrically opposite tax treatment of debt 

and equity within a group of companies; exclusion clauses for interest expenses; 

interplay between interest limitation rules and anti-hybrid rules. An early opportunity to 

understand the practical effects of the directive in the various Member States. A 

comparative analysis of implementation issues in four leading Member States—Germany, 

Italy, Spain and the Netherlands—as well as a global general survey with regard to 

interest limitation rules allows to assess the particular complexities associated with the 

implementation of ATAD. 

G.Bizioli e.a.(ed.) (KL-9789403511702) maart 2020      254 pag. geb.    ca. € 163,00 

 

de Doorstart van een BV bij Insolventie (Fiscale Monografieën nr.121) 

Tot 1 november 2019 geactualiseerde en uitgebreide (na meer dan 12 jaar !) nieuwe 

druk van dit standaardwerk betreffende het fiscale insolventierecht. Beschrijft groot 

aantal civiele en fiscale aspecten rondom doorstart van een insolvente BV. Vele 

praktijkvoorbeelden maken de materie direct concreet. sSuit aan op de doorstart van 

ondernemingen als methode om aan  insolventie van een BV een einde te maken. Bij een 

dergelijke doorstart gaat het om een akkoord, aandelentransactie of activatransactie. 

Bespreekt belangrijke belastingen die een rol spelen bij insolventie: omzet-, overdrachts-, 

inkomsten- en vennootschapsbelasting en vervolgens hoe invordering van die 

belastingen in zijn werk gaat. Bevat ook een civiel hoofdstuk om fiscalisten houvast te 

bieden in de gangbare praktijk van doorstarts. 

M.v.Oers (K-9789013157321) 2e dr.   20 januari  2019                 584 pag.    € 99,95 

 

Douanememo – editie 2020 

Overzicht van de binnen de EU geldende douanebepalingen, volgt de onderwerpvolgorde 

zoals gehanteerd in het Douanewetboek van de Unie (DWU-2016). Aan de orde komen 

AEO, bindende inlichtingen, douanevertegenwoordiging, binnenbrengen goederen, 



Unievervoer en gemeenschappelijk douanevervoer, douanewaarde, vrije zone, 

verschuldigde rechten en belastingen, vrijstellingen, bestuurlijke boetes en 

strafrechtelijke sancties, economische en landbouwregelingen en statistiek, en niet-

fiscale regelingen. In hoofdlijnen wordt ingegaan op heffing van omzetbelasting en 

accijns in het verkeer tussen de EU lidstaten, zogenoemde intracommunautaire 

transacties en kernpunten van niet-fiscale maatregelen. Bevat informatie (namen, 

adressen, telefoonnummers) van Min.v.Fin.,Fiscus, en alfabetisch register.  

M.Oudenaarden e.a.(S-9789012405836) mei 2020                   518 pag.    € 74,75 

 

de Eigen Woning in de Wet IB 2001 

Meest uitvoerige actuele bespreking van wet- en regelgeving, rechtspraak en literatuur. 

Belicht ook achtergronden van de diverse deelregelingen,met opname van talrijke 

casusposities. Aan bod komen: eigenlijke eigen woning (hoofdverblijf), eigenwoningficties, 

eigenwoningsubject, schuld en causaal verband, bijleenregeling, aflossingseis, 

overgangsrecht voor bestaande eigenwoningschuld, aftrekbeperkingen van art. 3.119a, 

lid 6, Wet IB 2001, voordelen uit eigen woning en de renten en kosten van 

eigenwoningschuld, buitenlandse belastingplicht en migratie, werkruimteregeling, 

erfpacht- en opstalcanons, faciliteit voor restschulden, op 31/12/1995 bestaande 

hypothecaire schulden, aftrek wegens geen of geringe eigenwoning-schuld, 

tariefmaatregel aftrekbare kosten eigen woning, eigenwoningvrijstelling in de 

Successiewet 1956, eigenwoninggerelateerde partneralimentatie, kapitaalverzekering 

eigen woning en eigenwoningbanksparen, huwelijksvermogensregime, scheiding en 

overlijden. 

M.v.Mourik (S-9789012404280) 3e dr. april 2020                          688 pag.    € 75,00 

 

Eigendomsgrondrecht en Belastingen (Fiscale Monografieën  nr. 161) 

Het recht op ongestoord genot van eigendom staat centraal. Dit recht kan beperkingen 

stellen aan de bevoegdheden van de Staat op fiscaal gebied. Bespreekt verschillende 

verschijnings-vormen van het recht op ongestoord eigendom, zoals in: het EVRM, 

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, grondwetten op nationaal niveau. 

Geeft hiermee een compleet overzicht van het belang van eigendomsgrondrecht op 

belastinggebied. Daarbij wordt zowel rechtspraak van internationale als nationale 

(belasting)rechters besproken en geanalyseerd. In fiscale procedures wordt nu beroep 

wordt gedaan op eigendomsgrondrecht.  

T.Gerverdinck (K-9789013159202) juni 2020                             328 pag.   € 89,95 

 

Elementair Belastingrecht voor Economen & Juristen – ed. 2020-2021  JAARLIJKS 

Nadruk ligt op de winstbepalingsvraagstukken in de IB en Vpb. Maar 

samenwerkingsvormen, fusies en ondernemersfaciliteiten komen ook aan bod. 

Omzetbelasting wordt uitvoerig belicht en er is aandacht voor loonheffingen en de 

internationale werking van ons belastingstelsel. 

 L.Stevens,R.de Smit (K-9789013158762) begin augustus 2020        480 pag.    € 71,90 

 

Elsevier (= Nextens) BTW Almanak - 2020     

Compleet, praktisch naslagwerk voor kleine en grote bedrijven én hun fiscale adviseurs. 

Los van het doen van de btw-aangifte, ook onmisbaar bij het nemen van 

bedrijfsbeslissingen voor korte en lange termijn. Wordt geraadpleegd door specialisten 

betrokken bij de uitvoering van de btw-regels door de Belastingdienst en door 

toezichthouders op die uitvoering.                     

(RB-9789035249929) februari 2020                                         ca. 600 pag.    € 154,80 

 

Elsevier (= Nextens) IB Almanak deel I - 2020         DE PROFESSIONELE UITGAVE 

Naast een complete en actuele handleiding voor de aangifte inkomstenbelasting, 

premieheffing én extra informatie over de digitale winstaangifte, is in de IB Almanak ook 

informatie opgenomen die specifiek de relaties tussen de (belasting)adviseur en de fiscus 

en tussen de (belasting)adviseur en zijn cliënt behandelt. Hierbij wordt aandacht 

geschonken aan bijvoorbeeld de uitstelregeling, schatting belastbaar inkomen, 

bewaarplicht, elektronische handtekening en de wetgeving ter voorkoming van witwassen 

en financieren van terrorisme. Bovendien zijn in de IB Almanak alle relevante wetteksten 

en besluiten opgenomen. Deel II bevat een overzicht van alle wijzigingen 2020 én de 

integrale wettekst IB 2001 met alle wijzigingen per 1 januari 2020 daarin speciaal 



uitgelicht. De rubriek jurisprudentie geeft een terugblik op de belangrijkste uitspraken 

van de Hoge Raad. In aanvulling op de extra informatie voor de adviseur uit Deel I vindt 

men in Deel II ook alle belangrijke informatie over horizontaal toezicht, beoordeling van 

arbeidsrelaties, de winstaangifte en ondernemerschap.  

DEEL I:  W.Buis e.a.(9789035249905) januari 2020    680 pag.    € 154,80 

DEEL II :  W.Buis e.a.(9789035249912) juni 2020    ca. 380 pag.    € 87,20 

 

Elsevier (= Nextens) Vpb Almanak - 2020                           JAARLIJKSE UITGAVE 

Meest professionele handleiding bij voor aangifte. Ook wordt ingegaan op gebeurtenissen 

in het bestaan van een onderneming waarbij extra aandacht moet worden besteed aan 

fiscale aspecten van te nemen beslissingen, bijv. de omzetting van een eenmanszaak in 

een bv of nv, fusie en reorganisatie, splitsing, bedrijfsopvolging en de geruisloze 

terugkeer uit de bv. In deel I is er extra aandacht voor renteaftrek in de 

vennootschapsbelasting, de behandeling van de zogenoemde onzakelijke lening, het 

vermijden van verliesverdamping en de innovatiebox. In deel II vindt u onder meer 

belangrijke informatie over horizontaal toezicht en bestuurdersaansprakelijkheid, en ook 

weer overzichten van de belangrijkste jurisprudentie en beleidsbesluiten van het 

afgelopen jaar. Tevens zijn de onderwerpen die de buitenlandse dimensie van 

vennootschapsbelasting raken, gebundeld in deel II. 

DEEL I:  A.v.d.Bos e.a.(9789035249943)  mei 2020     ca. 540 pag.    € 154,80 

DEEL II:  A.v.d.Bos e.a.(9789035249950) mei 2020     ca. 410 pag.     €  87,20 

 

Essays on Corporate Finance and Corporate Taxation 

Contributes to answering the question: how do taxes affect corporate financial decisions ? 

The first chapter studies how room for interpretation in tax law affects tax planning. The 

second chapter studies how effects of taxation are influenced by differences in corporate 

group structures of multinationals. The third chapter investigates the effects of tax 

planning opportunities on employment and labor costs.. 

P.Brok(proefschrift Tilburg Univ.) december 2019 154 pag.GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

EU Value Added Tax Law  

Practical commentary on, and analysis of, the harmonised system of VAT in the EU (now 

50 years ago).This meticulously researched reference work not only analyses legislation 

and case law, but also examines them in the broader context of the operation of EU law. 

Includes a detailed discussion of the relevant case law of the Court of Justice of the 

European Union, considering cases critically with a view to identifying underlying trends 

and principles. Key features include: consideration of the broader context in which EU law 

operates; comprehensive, simultaneous analysis of legislation and case law; critical 

examination of principles underpinning relevant case law; present state of the 

harmonised EU VAT system. 

K.Lasok e.a.(E.Elgar- 9781784718008) september 2020    1264 pag. geb.    ca. € 370,00 

 

Fiscaal Memo 2020.2                                                           VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bevat de voornaamste feitelijke gegevens (bedragen, forfaits, drempels, percentages 

e.d.) voor de dagelijkse praktijk als deskundige. Alle feiten en cijfers geactualiseerd naar 

de stand per 1 juli2020. Uiteraard hebben ook de talrijke maatregelen rond de 

coronacrisis hun weg gevonden in deze nieuwe editie.Niet alleen het gedrukte exemplaar 

is volledig herzien, ook de content in de Fiscaal Memo App is volledig bijgewerkt, inclusief 

alle rekenmodellen. Naast het Fiscaal Memo heeft u ook toegang tot de updateservice en 

Fiscaal Memo App.  

T.de Bondt(9789013157543)  eind juli 2020                                    344 pag.    € 52,95 

 

Fiscaal Memo 2020.1                                                    VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bevat de voornaamste feitelijke gegevens (bedragen, forfaits, drempels, percentages 

e.d.) voor de dagelijkse praktijk als deskundige. Alle feiten en cijfers geactualiseerd naar 

de stand per 1 januari 2020. Niet alleen het gedrukte exemplaar is volledig herzien, ook 

de content in de Fiscaal Memo App is volledig bijgewerkt, inclusief alle rekenmodellen. 

Naast het Fiscaal Memo heeft u ook toegang tot de updateservice en Fiscaal Memo App.  

T.de Bondt(9789013157529) begin februari  2020                308 pag.    € 51,00 

 

Fiscaal Memo Wet- & Regelgeving – 2020                                JAARLIJKE UITGAVE 



Bevat alle wijzigingen uit Belastingplan 2020 en aanverwante fiscale wijzigingswetten per    

01-01-2020, en overzicht van fiscale noodmaatregelen COVID-19 (per 01-06-20). 

T.de Bondt (K-9789013159639) begin juli 2020                      580 pag.    € 50,92 

 

Fiscaal Procesrecht (Fiscale Handboeken) 

De titel geeft niet alleen een helder overzicht van het geldende recht omtrent de fiscale 

procedure, maar maakt deze ook inzichtelijk met verhelderend commentaar. Buigt zich 

over het verloop in zowel feitelijke aanleg bij de rechtbank en het gerechtshof als in 

cassatie bij de Hoge Raad. Uiteraard bijgewerkt vindt naar actuele stand van 

jurisprudentie en literatuur. 

Hét enige gezaghebbende handboek voor de praktijk, eindelijk weer geactualiseerd. 

C.Bergman e.a. (K-9789013155617) 6e dr. oktober 2020     380 pag. geb.    € 89,50 

 

Fiscaal Procesrecht in het Caribisch Deel van het Koninkrijk 

Sinds 10 oktober 2010 kent het Caribische deel van het Koninkrijk vier jurisdicties met 

elk hun eigen regelingen van belastingprocesrecht (inc. bewijsrecht) : Aruba, Curaçao, 

Sint Maarten en Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Eerste uitgave 

die dit op systematische wijze beschrijft en kennis verschaft over regelgeving van de vier 

jurisdicties en de rechtspraak van de Caribische belastingrechters en de Hoge Raad. 

Verschaft inzicht in de diverse procedures: bezwaarprocedure bij de belastinginspecteur, 

beroepsprocedure bij de Gerechten in eerste aanleg, procedure in hoger beroep bij het 

Gemeenschappelijk Hof van Justitie, en cassatieprocedure bij de HR.oge Raad.Verder is 

ook het bewijsrecht uitvoerig behandeld.                                 300 pag.    € 55,95 

 

Fiscale Staatssteun (Fiscale Actualiteiten) 

Naast een fiscaal perspectief, worden onderwerpen ook belicht vanuit EU-rechtelijk en 

Nederlands perspectief. Licht op praktische wijze het staatssteunrecht toe en 

beantwoordt vragen zoals: Wanneer is er sprake van staatssteun ? Hoe verloopt de 

procedure ? Wanneer moet staatssteun worden terugbetaald ?  Alles per actuele stand 

van zaken per 1 oktober 2019, en bevat ook de meest recente ontwikkelingen bij het 

Gerecht van de EU. 

R.Luja,J.Korving (K-9789013157673) januari 2020                              84 pag.    € 50,00 

 

Fundamentals of European VAT Law 

Provides a thorough description of current state of EU VAT law and detailed explanation 

of the rationale of the system with specific focus on various legislative provisions. The 

focus lies on the rules of law which can be deduced from CJEU case law in the context of 

the provisions to which the cases relate. Follows the structure of the VAT Directive/VAT 

determination scheme with additional topical chapters on immovable property, intra-

Community transactions, importation and exportation of goods, and shares and other 

securities. 

A.v.Doesum e.a. (KL-978940352343) 2e dr. september 2020     585 pag.    ca.  € 107,00 

 

Grondbeginselen van de BTW                                                        BELGISCH RECHT 

Deel 1: belastbaar feit, opeisbaarheid e.d.– (M-9789046610671) 2e dr. 122 pag.   €29,95 

Deel 2: intracommunautaire handelsstromen–(M-9789046610688) 398 pag.        € 49,95 

Deel 3: analyse van invoer & uitvoer – (M-9789046610695) 225 pag.                  € 39,95 

Stefan Ruysschaert (dé Vlaamse btw deskundige-publicist) , oktober 2020 

 

a Guide to the Anti-Tax Avoidance Directive 

Practical guide to EU Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD). Presents insights into ATAD’s 

five specific anti-avoidance rules. Explains background of those rules, directive’s 

interactions with relevant jurisprudence, and challenges posed to ATAD’s interpretation 

and implementation in domestic law. Key features include: critical, article-by-article 

analysis of the ATAD; contextual information on legislative environment in which the 

ATAD operates, embedding it in the wider landscape of CJEU jurisprudence; insights into  

day-to-day application of the ATAD rules in practice; contributions from leading 

academics and practitioners; examples of challenges to interpretation and 

implementation of ATAD, taken from a range of EU Member States. 

W.Haslehner e.a.(ed.) (E.Elgar-9781789905762) juli 2020    368 pag.geb.    ca. € 195,00 

 



Handboek Loonheffingen - januari 2020  

In dit handboek is alle informatie over de loonheffingen voor 2020 te vinden—waaronder 

alle tarieven, bedragen en percentages en de wijzigingen in de werkkostenregeling. 

Belastingdienst, april 2020     380 pag.                             GRATIS PDF OP AANVRAAG 

in druk: (Convoy- 9789463172370)  april 2020   € 22,00 

 

Heffingen Lokale Overheden - editie 2020                           JAARLIJKSE UITGAVE 

Bundelt de wet- en regelgeving op het terrein van de Wet waardering onroerende zaken 

(Wet WOZ) en de heffingen lokale overheden, volledig actueel per 01-01-2020.  

J.Lanser e.a. (S-9789012405775) februari 2020                             800 pag.    € 90,30 

 

Herziening in Belastingzaken (FED Brochure) 

Geeft aan: van welke rechterlijke uitspraken herziening mogelijk is; wie om herziening 

kan verzoeken; welke de relatie tussen herziening en navordering is; hoe de procedure 

verder – ten overstaan van de rechter – verloopt; welke rechtsmiddelen tegen een 200 

rechterlijke uitspraken wordt het rechtsmiddel tot leven gebracht en uitgebreid 

behandeld. Uiteraard wordt ook ingegaan op welke grond(en) een verzoek tot herziening 

kansrijk is. Sluit af met een evaluatie van de herzieningsregeling en de presentatie van 

enkele bevindingen. 

L.Pieterse,M.Schreinemachers(K-9789013158403) 4e dr. december 2020  124 pag. € 

63,95 

 

Hoofdzaken Fiscaliteit & Vastgoed 

Eerder verschenen onder de naam ‘Compendium Fiscaliteit en Vastgoed’. In veel 

belastingwetten is vastgoed op een bijzondere wijze geregeld, variërend van belastingen 

die specifiek zien op onroerende zaken, zoals overdrachtsbelasting en gemeentelijke 

onroerendezaakbelasting, tot meer algemene belastingen waarin onroerende zaken een 

bijzondere plaats innemen, zoals omzetbelasting. Ook IB en Vpb kennen regelingen die 

vooral bij vastgoed aan de orde komen, zoals de (handel in) 

herinvesteringsreserve(lichamen) en  bedrijfsopvolgingsregelingen. Brengt alle fiscale 

aspecten met betrekking tot dit thema uit de verschillende belastingwetten in kaart. 

Verschaft aldus een compleet beeld van alle belastingen die een rol spelen bij vastgoed, 

en de praktische toepassing ervan. 

E.Heithuis(red.)(K-9789013158175) 2e dr. begin augustus 2020      584 pag.    € 92,95 

 

Hoofdzaken Vennootschapsbelasting                        MEESTAL JAARLIJKSE UITGAVE 

Behandelt alle actuele hoofdzaken met de fiscale ontwikkelingen tot 1-11-20 als:  

jurisprudentie over onzakelijke lening, renteaftrekbeperkingen, deelnemingsvrijstelling, 

verliesverrekening, Wet spoedreparatie fiscale eenheid, Wet beperking liquidatie- en 

stakingsverliesregeling, implementatie van Europese Antibelastingontwijkingsrichtlijnen. 

F.Elsweier,S.Stevens (K-9789013156690) 16e dr. begin januari 2021  396 pag.   € 74,95 

 

Hybride Mismatches - ATAD 2 (Fiscaal Actueel) 

Een hybride mismatch is een verzamelnaam voor verschillende situaties waarin, vanwege 

verschillen tussen belastingwetgeving van verschillende staten, een situatie ontstaat 

waar sprake is van dubbele non-heffing. De tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking 

(ATAD2) beoogt de gevolgen van deze hybride mismatches te neutraliseren. De regels 

opgenomen in ATAD2 zijn met ingang van 1 januari 2020 in de Wet VPB 1969 

geïmplementeerd. De nieuwe regelgeving is op veel belastingplichtigen van toepassing 

en roept daarom vanzelfsprekend de nodige vragen op. Bespreekt diverse hybride 

mismatches: hybride financieel instrumenten, betalingen aan en door hybride entiteiten, 

hybride vaste inrichtingen, dubbele aftrek. 

R.Bolwerk e.a. (K-9789013157758) september 2020                         108 pag.   € 57,50 

 

Inkomstenbelasting - inclusief hoofdzaken loonbelasting en premieheffing    JAARLIJKS 

Geactualiseerde nieuwe editie (per 01-02-20) van verhelderend standaard-praktijkboek. 

E.Heithuis,P.Kavelaars e.a.(K-9789013156683)  16e dr. maart 2020   912 pag.  € 101,95 

 

Inkomstenbelasting 2001 (Fiscale Handboeken) 

Dit handboek van Stevens is hét standaardwerk over ontwikkelingen en laatste stand van 

zaken betreffende de Wet IB 2001. Geeft inzicht in geldende leerstukken, helpt structuur 



van de wet te doorzien en samenhangen beter te begrijpen in de steeds complexer 

wordende regelgeving en jurisprudentie. Ook worden vereenvoudigingsmogelijkheden 

aangereikt. 

L.Stevens (K-9789013157857) 3e dr. medio juli 2020       1928 pag. geb.    € 139,00 

 

Insights into IFRS - KPMG's Practical Guide to International Financial Reporting 

Standards 

As the COVID-19 pandemic continues to impact companies, communicating effectively to 

investors and other stakeholders has never been more important. Based on KPMG 

member firms’ experience of applying IFRS Standards around the world and explains 

views on many interpretative issues. New to this edition: expanded guidance on the new 

leases, revenue and financial instruments standards; latest amendments to new 

insurance contracts standard; new guidance on definition of a business; chapter on 

investments in separate financial statements. 

KPMG (S&M-9780414079731) 17e dr. september 2020      3592 pag. geb.    ca. € 215,00 

 

Instellingen van Algemeen of Sociaal Belang (FED-Brochure) 

Naast overzicht van actuele wet- en regelgeving, rechtspraak en parlementaire 

geschiedenis, wordt stilgestaan bij begrippen algemeen en sociaal nut en toepassing van 

de giftenaftrek.  Schijnt kritisch licht op huidige evaluatie van de giftenaftrekregeling en 

ANBI- en SBBI-regeling, alsook hieruit voortgekomen verbetervoorstellen. 

M.v.Bakel e.a.(K-9789013147728) 2e dr.   begin maart 2020    252 pag.   € 64,95 

 

International Taxation of Banking 

Provides a practical analysis of international taxation issues as they affect the banking 

industry including the structures used in bank treasury operations and transfer pricing 

issues for multinational banking groups. Explains banking’s significant benefits and risks 

and its taxable activities examining issues as: taxation of dividends and branch profits 

derived from other countries; transfer pricing and branch profit attribution; taxation of 

global trading activities; 

tax risk management; provision of services and intangible property within multinational 

groups; taxation treatment of research and development expenses; availability of tax 

incentives such as patent box tax regimes; swaps and other derivatives; loan provisions 

and debt restructuring; financial technology (FinTech); group treasury, interest flows, 

and thin capitalisation; tax havens and controlled foreign companies; and taxation policy 

developments and trends. Case studies show how international tax analysis can be 

applied to specific examples. The OECD BEPS measures and how they apply to banking 

taxation are discussed. The related provisions of the OECD Model Tax Convention are 

analysed in detail. 

J.Abrahamson (KL-9789403510941) maart 2020    504 pag. geb.    ca. € 208,00 

 

de Internationale Fiscaliteit van Artiesten en Sporters               BELGISCH RECHT 

Artiesten en sporters behoren tot de categorie van de meest mobiele belastingplichtigen. 

Zij worden ook geconfronteerd met een aantal specifieke topics, vaak gelinkt aan hun 

sportieve of artistieke activiteit. Volgende vragen komen vaak voor in de praktijk: moet 

een Belgische concertorganisator bedrijfsvoorheffing inhouden wanneer een Britse dj die 

in Hongkong woont, via een Maltese vennootschap een factuur stuur ?;  zijn mannequins 

artiesten in de zin van het internationaal fiscaal recht ?; mogen merkrechten 

overgedragen worden aan een Luxemburgse holding- en/of exploitatievennootschap ?; 

waar is een tijdelijk uitgeleende voetballer fiscaal rijksinwoner, als zijn gezin ‘achterblijft’ 

in de ‘voormalige’ woonstaat ?.Geeft een aanzet met antwoorden op 100 vragen. Deze 

vragen gaan o.a.over emigratie naar nieuw land. Andere topics zijn fiscale behandeling 

van investeringen over heel de wereld, bijvoorbeeld in vastgoed als tweede verblijf, in 

risicokapitaal of een traditionele belegging bij een buitenlandse bank. 

G.Verachtert,C.Kaura (I- 9789400012226) eind oktober 2020             238 pag.  € 52,00 

 

Invordering van Belastingen 

Dit volwaardig overzicht van essentiële thema’s op het gebied van invordering van 

belasting verkent ook de relevante dwarsverbanden met uiteenlopende rechtsgebieden: 

raakpunten met het algemene bestuursrecht (Awb, onrechtmatige overheidsdaad, 

a.b.v.b.b.) en civiele recht; strafrecht (informatieverplichtingen jegens de ontvanger en 



strafbedreigingen); internationale recht (internationale bijstand bij invordering); 

invordering van belastingtoeslagen; invordering van rechten bij invoer en uitvoer op 

basis van het Douanewetboek van de Unie. 

J.Vetter,A.Tekstra (K-9789013160086) 10e dr. 1 september 2020       432 pag.    € 78,95 

 

Loonheffingen (Fiscale Studieserie nr. 7)                 VRIJWEL JAARLIJKSE UITGAVE 

Geheel geactualiseerd naar de wet- en regelgeving omtrent loonheffingen per 1 januari 

2020. De inhoud onderscheidt zich door de praktische benadering en levendige 

voorbeelden. 

H.Verploegh e.a.(K-9789013154283)  14e dr. februari 2020     712 pag.    € 98,50 

 

Model-Vaststellingsovereenkomsten Belastingdienst 

Handig voor de praktijk: 6 modellen van vaststellingsovereenkomsten van de 

Belastingdienst:  

1. Model Vaststellingsovereenkomst; 

2. Vaststellingsovereenkomst in het kader van vooroverleg; 

3. Vaststellingsovereenkomst (bij faillissementen); 

4. Vaststellingsovereenkomst vrijwillige verbetering; 

5. Vaststellingsovereenkomst Vermogen in het Buitenland; 

6. Basismodel VSO internationaal karakter / zekerheid vooraf. 

Belastingdienst, oktober 2019                37 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

het Multilaterale Instrument (FED Brochure) 

Doordat het MLI behoorlijk technisch van aard is, kan de toepassing complex zijn. De 

volgende onderwerpen passeren de revue: algemeen overzicht van achtergrond en 

hoofdlijnen van het MLI; uitleg van de formele aspecten en de flexibiliteit van het MLI, 

zoals de werking van opt-ins en opt-outs en de timing van het MLI; overzicht van posities 

en keuzes van Nederland en Curaçao per MLI-bepaling; overzicht van concrete impact 

van de MLI-bepalingen op de individuele Nederlandse belastingverdragen; 

formele/procedurele aspecten van het MLI en de BEPS-maatregelen van het verdrag; 

schematische overzichten om de werking van het MLI inzichtelijk te maken. Het MLI 

implementeert verdragsgerelateerde BEPS-maatregelen, en is per 01-01-2020 van 

toepassing op vele Nederlandse belastingverdragen. Het MLI treedt in werking naast 

bestaande bilaterale belastingverdragen met uiteenlopende impact.  

R.Bosman (K-9789013154078) begin februari 2020                       120 pag.    € 62,95 

 

Multinational Enterprises, European State Aid and Transfer Pricing - a Study of 

the Application of EU State Aid Law to Transfer Pricing and Allocation of Income to 

Permanent Establishments 

In-depth analysis of questions raised by the European Commission (EC) in relation to 

specific intra-group transactions and dealings that are within the scope of high-profile 

cases along with recommendations for a new and improved legal analytical framework to 

assess transfer pricing and income allocation measures under European State aid law. 

The core elements include:  

analysing a difficult relationship between European State aid law and fiscal principles 

based on the work of the OECD and as implemented or adhered to by EU Member States;  

Examining possibilities for achieving a reconciliation between the fiscal national and 

international frameworks based on the OECD’s work and the EC’s legal analytical 

approach under European State aid rules; Offering suggestions for the values and legal 

approaches that the EC’s legal analytical framework should fulfil in order to respect 

national fiscal sovereignty and fiscal sensitivity of the measures being assessed, ensurig 

that competition in the EU is not violated. 

P.Szotek-Ververken (S-9789012406673) december 2020               612 pag.    € 130,75 

 

de Nederlandse Rulingpraktijk 

Dit is de enige actuele Nederlandstalige titel over de Nederlandse rulingspraktijk. Op 1 

juli 2019 is de hernieuwde rulingpraktijk in werking getreden. Het 1e deel beschrijft in 

hoofdlijnen de Nederlandse rulingpraktijk. Dit gebeurt op basis van de volgende vier 

ontwikkelingslijnen: gedecentraliseerde rulingpraktijk (tot 1 januari 

1991);gecentraliseerde rulingpraktijk (1 januari 1991 tot 1 april 2001); APA-/ATR-

praktijk (1 april 2001 tot 1 juli 2019); College Internationale Fiscale Zekerheid (vanaf 1 



juli 2019). Deel 2 bevat beleidsbesluiten, Kamerbrieven, beantwoording Kamervragen en 

overige documenten welke betrekking hebben op vernieuwde rulingpraktijk per 1 juli 

2019. Ontleedt belangrijkste facetten van eerdere rulingpraktijken. 

N.Smetsers (K-9789013159004) mei 2020                                  300 pag.    € 59,95 

 

Omzetbelasting 

De btw (ca. 50 jaar geleden ingevoerd) is inmiddels geheel gebaseerd op Europese 

regelgeving. Deze nieuwe editie bijgewerkt naar de laatste stand van zaken van zowel de 

Europese als nationale wetgeving over omzetbelasting per 01-01-2020. Ook de actuele 

jurisprudentie is verwerkt.  NIEUWE EDITIE VAN HET MEESTERWERK VAN REUGEBRINK 

M.v.Hilten,H.v.Kesteren (K-9789013152166) 16e dr. februari 2020   806 pag.    € 88,00 

 

Onderling Overleg en Arbitrage binnen de EU  (FED Brochure) 

Wanneer Nederlandse belastingplichtigen in buitenland werken of ondernemen, dan kan 

dit inkomen zowel in Nederland als in ander land in de heffing worden betrokken. Deze 

dubbele belastingheffing heeft negatieve economische gevolgen en belemmert het vrije 

verkeer binnen de EU. Om deze dubbele belastingheffing aan te pakken zijn op EU-

niveau specifieke procedures in het leven geroepen. Deze zijn opgenomen in het 

Arbitrageverdrag (1990), de Richtlijn (2017) en de Wet fiscale arbitrage (2019). 

Belangrijke zaken die aan bod komen zijn onder meer: beleid en de uitvoering van het 

Arbitrageverdrag in Nederland; uitleg over hoe Nederland de Richtlijn heeft omgezet in 

nationale wetgeving en welke beleidskeuzes ter zake hiervan gemaakt zijn; meest 

recente wetgeving en beleidspublicaties van Nederland en de EU; gedetailleerde werking 

van de Wet fiscale arbitrage; handleiding over hoe te handelen bij dubbele 

belastingheffing binnen de EU. 

H.Pit (K- 9789013159592) begin december 2020                               484 pag.   € 85,00 

 

Onderling Overleg en Arbitrage onder Belastingverdragen (FED Brochure) 

Unieke en gedetailleerde bespreking van de werking van onderling overleg- en 

arbitrageprocedures ter beslechting van internationale fiscale geschillen, van verzoek tot 

starten van procedures, tot de implementatie van een oplossing. Belangrijke 

kernonderwerpen worden inzichtelijk gemaakt, zoals: achtergrond, werking en algehele 

verloop van de onderling overlegprocedure; ontwikkelingen op het gebied van arbitrage; 

werking arbitrageprocedures onder belastingverdragen; Nederlandse beleid onder de 

door Nederland gesloten belastingverdragen in het licht van meest recente internationale 

ontwikkelingen. Biedt uitgebreid inzicht in meest recente internationale ontwikkelingen 

op het niveau van de OESO. 

H.Pit (K-9789013159578) eind november 2020                                272 pag.    € 72,50 

het Ondernemers- en Ondernemingsbegrip in de Wet IB 2001 (Fisc. Mon.Nr. 12) 

Aan welke voorwaarden dient een objectieve onderneming te voldoen ? Wanneer wordt 

een belastingplichtige aangemerkt als ondernemer ? Biedt compleet en actueel beeld van 

alle aspecten van het ondernemerschap in de inkomstenbelasting. De laatste 

ontwikkelingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie zijn hierin meegenomen. 

Verschaft overzicht en beschouwing van de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en 

jurisprudentie van de voorwaarden voor het bestaan van een objectieve onderneming. 

Dit overzicht is van waarde in zowel de praktijk als de wetenschap. Schetst contouren 

voor de afbakening van onderneming met twee andere bronnen van inkomen in de 

inkomstenbelasting, zijnde loon uit dienstbetrekking en resultaat uit overige 

werkzaamheden. Behandelt wettelijke kader en  voorwaarden die art. 3.4 Wet IB 2001 

stelt aan kwalificatie van belastingplichtige als ondernemer. Besteedt tevens bijzondere 

aandacht aan walificatie van belastingplichtige die participeert in samenwerkingsverband 

waarin een objectieve onderneming wordt uitgeoefend.                                                     

M.de Reus (K-97890131587860) 3e dr.  begin mei 2020          176 pag.    € 79,95 

Over Onafhankelijkheid, de Verschraling van het Fiscale Debat en wat we 

daaraan kunnen doen 

Volgens de nieuwe Leidse hoogleraar belastingrecht Jan Vleggeert zijn veel van zijn 

collega’s niet alleen werkzaam voor de universiteit, maar ook in de 

belastingadviespraktijk. Slecht voor de fiscale wetenschap, zo stelt hij. Hij hield onlangs 

http://app.go.wolterskluwer.com/e/er?utm_medium=email&utm_source=WKNL_RET_NSL_RETAIL_NIEUWSBRIEF_23_2020%2FNLRET_20_OUT_35339_&utm_campaign=WKNL_RET_NSL_RETAIL_NIEUWSBRIEF_11_NOVEMBER_2020%2FNLRET-20-OUT-35339&utm_source_system=Eloqua&utm_econtactid=CWOLT000012575685&s=1364398973&lid=145400&elqTrackId=CB080C4350B5710F8A49614368AF8494&elq=b80189b30cb245ca8fa1ae18d7fca8b7&elqaid=59797&elqat=1


zijn inaugurele rede aan de Universiteit Leiden. Hierbij zei hij dat veel van zijn collega’s 

die belastingrecht doceren aan een universiteit, niet onafhankelijk zijn. Volgens hem 

komt dit omdat zij hun academische aanstelling combineren met een baan in de 

belastingadviespraktijk, wat leidt tot belangenconflicten. Het is overigens niet 

ongebruikelijk voor juristen om hun academische loopbaan te combineren met ander 

commercieel werk. Zij doen dit regelmatig. De nieuwe Leidse hoogleraar vormt hierop 

een uitzondering: hij werkt louter voor de universiteit. 

Vleggeert stelde verder in zijn oratie dat door deze ‘dubbele petten’ van hoogleraren de 

onafhankelijkheid van de fiscale wetenschap onder druk staat. De wetenschappelijke 

standpunten van deze hoogleraren zijn bijvoorbeeld vaak op de hand van het 

bedrijfsleven. 

Zo stelt de kersverse hoogleraar: “Hoogleraren met een commercieel belang nemen vaak 

een standpunt in dat in overeenstemming is met het klantbelang. Een voorbeeld: in de 

discussie over de afschaffing van de dividendbelasting toonden vooral hoogleraren met 

een commercieel belang zich een warm voorstander van afschaffing.” De discipline boet 

hierdoor in aan geloofwaardigheid en heikele thema’s als belastingontduiking blijven 

onderbelicht. 

J.Vleggeert (Leiden Univ.) oktober 2020    14 pag.               GRATIS OP PDF OP 

AANVRAAG 

 

Op Weg naar Balans in de Vennootschapsbelasting - analyses en aanbevelingen 

De Adviescommissie belastingheffing van multinationals heeft haar rapport uitgebracht. 

Hierin presenteert de commissie een basispakket van zeven maatregelen dat de 

belastingheffing voor multinationals eerlijker maakt, waarbij oog wordt gehouden voor 

het vestigingsklimaat. Daarnaast wijst de commissie op het belang van internationale 

samenwerking als de belangrijkste weg naar een goed functionerend internationaal 

belastingsysteem. 

Adviescommissie, april 2020 148 pag. + 3 pag. info uit NJB  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Scheiding van Zeggenschap en Belang in de Familiesfeer(Fiscale Mon. nr.162) 

Eerste, enige diepgravende grondige analyses van fiscale gevolgen van certificering en 

APV’s. Geeft uitgebreide civielrechtelijke beschrijving, in het bijzonder op 

certificeringsgebied en estate planning. Belangrijke thema’s als: heldere bespreking van 

enkele rechtsfiguren en hun geschiktheid om een duurzame scheiding van zeggenschap 

en belang te creëren: bewind (testamentair), certificering en trusts/APV’s; fiscale 

gevolgen van deze rechtsfiguren, met  nadruk op IB en de schenk- en erfbelasting; 

bespreking van de civielrechtelijke aspecten met een focus op het vraagstuk in hoeverre 

een langdurige scheiding van zeggenschap en belang met de betreffende rechtsfiguur 

gerealiseerd kan worden 

A.de Leeuw (K-9789013160307) 20 oktober 2020                            568 pag.    € 94,50 

 

de Starbuckszaak en haar Dilemma's - heerlijke koffie met een bittere nasmaak 

In deze zaak beschuldigde de Europese Commissie Nederland ervan illegale staatssteun 

te hebben verleend aan Starbucks. Dit door het geven van een ruling over interne 

verrekenprijzen voor o.a. gebruik van het intellectueel eigendomsrecht van 

Starbucksconcept, waaronder het unieke Starbucksprocedé voor het branden van 

koffiebonen. Buigt zich over vele vragen en dilemma’s van belang voor de toekomst van 

het nationale en internationale belastingrecht. Neemt een uniek perspectief in op het 

snijvlak tussen fiscaal recht, economie en politiek. Dilemma’s worden toegelicht aan de 

hand van heldere uitleg van Starbuckszaak, en worden gemotiveerde aanzetten gedaan 

voor mogelijke oplossingsrichtingen. Daarnaast komen de ethische aspecten van 

belastingplanning aan bod en ook rollen van IAS/IFRS en van rulings. Met teruggeblik op 

relevante ontwikkelingen op dit vlak, wordt ook gekeken naar de nieuwste 

ontwikkelingen als het herziene rulingbeleid, ATAD en BEPS 2.0. 

P.Essers (K-9789013158366) mei 2020                                     208 pag.    € 49,95 

 

Taal en Compositie - Oog in oog met J. van Soest (1929-2006) als annotator 

J. van Soest (1929-2006) was een jurist van formaat. Na enige jaren in de praktijk 

werkzaam te zijn geweest, werd hij in de loop van 1953 wetenschappelijk ambtenaar aan 

de UvA en met D. Brüll medewerker van W.J. de Langen. Vanaf 1966 was Van Soest 

hoogleraar belastingrecht aan deze universiteit totdat hij in 1974 werd benoemd tot 

https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2020/11/terugkijken-oratie-jan-vleggeert---hoe-onafhankelijk-is-de-fiscale-wetenschapper
https://fd.nl/economie-politiek/1362835/belastingwetenschap-verliest-geloofwaardigheid-door-dubbele-petten.
https://www.njb.nl/media/3719/rapport-adviescommissie-belastingheffing-van-multinationals.pdf


advocaat-generaal bij de Hoge Raad. In die hoedanigheid schreef hij honderden 

conclusies die vermaard zijn om hun historische recherches en complete karakter. 

Ook annoteerde Van Soest, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de 

ontwikkeling van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, talloze rechterlijke 

uitspraken, in het bijzonder die van de Hoge Raad. Vooral om die annotaties draait het in 

deze uitgave. Daarnaast was hij (mede-) auteur van het standaardwerk ”Belastingen”. 

L.Pieterse (B-97890462907768) februari 2020                                 116 pag.    € 22,50 

 

Tax Dispute Resolution - a Commentary on the EU Council Directive 2017/1852 

Explains the law and application of EU Council Directive 2017/185 in each jurisdiction. 

National legislatures and international organizations have begun to study and develop 

new dispute resolution mechanisms that are more effective than those currently available. 

Notable among these mechanisms is EU Council Directive 2017/1852, which heralded a 

new era of EU tax legislation seeking to ensure a comprehensive legal framework for 

dispute resolution in tax matters involving all the Member States. Following an 

introduction describing the Directive and analysing its most salient features, each 

individual country chapter reports the relevant domestic implementing measures with 

commentary, relevant case law, and details of mutual agreement procedures (MAPs) and 

arbitration outcomes. Each country chapter fully addresses key legal and practical issue. 

Explains how the Directive can be used to address potential shortcomings in laws and 

initiatives, such as the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related 

Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI), the EU Arbitration 

Convention, the Common Consolidated Corporate Tax Base proposal, and rules to ensure 

that digital business activities are taxed in a fair and growth-friendly way. 

R.Papotti e.a.(KL-9789403523606) oktober 2020                ca. 400 pag.geb.    € 135,00 

 

Tax Treaty Case Law around the Globe 2020 

Gives a global overview of international tax disputes in respect of double tax conventions 

and fills a gap in the area of tax treaty case law. Covers the 32 most important tax treaty 

cases that were decided around the world in 2019 with systematic structure of each 

chapter.  

E.Kemmeren e.a.(Linde Vlg.-9783707344424) september 2021    402 pag.  ca. € 115,00 

 

Teksten Europees Belastingrecht – 2020/2021                  JAARLIJKSE UITGAVE 

EU-richtlijnen inzake moeder-dochter en fusies, alsmede de teksten van de richtlijnen. 

Ook de ruim 300 arresten van het EU Hof van Justitie staan hier alsmede een overzicht 

van alle zaken die per 1 juni 2020 op het terrein van de directe belastingen bij dat Hof 

aanhangig zijn.  

K.v.Raad (red.)(K-9789013158878) augustus 2020         2580  pag.   € 63,95 

 

Teksten Internationaal Belastingrecht – 2020/2021              JAARLIJKSE UITGAVE 

Van meer dan 30 verdragen is de complete tekst opgenomen en van nog eens ruim 15 

verdragen een uittreksel. Daarnaast is van een aantal verdragen tevens de buitenlandse 

tekst opgenomen. Het geheel wordt gecompleteerd met overzichten van een reeks 

buitenlandse belastingstelsels alsmede van de belangrijkste arresten van de Hoge Raad. 

Geactualiseerd. 

K.v.Raad (red.)(K-9789013158892) augustus 2020         4348 pag.   € 77,50 

SETPRIJS voor beide bovenstaande teksten € 104,95  (K-9789013158915) 

 

Toezichtplan Arbeidsrelaties (oktober 2019 - december 2020) – versie 1.0 

In het Toezichtplan Arbeidsrelaties staat hoe de Belastingdienst het toezicht op 

kwalificatie van arbeidsrelaties op loonheffingengebied vormgeeft. De Belastingdienst 

controleert of er sprake is van een dienstbetrekking, geeft voorlichting en biedt 

duidelijkheid of een arbeidsrelatie wel of geen dienstbetrekking is volgens de huidige wet. 

Belastingdienst,  februari 2020     18 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG          

 

het Tonnageregime (FED Brochure) 

Deze vernieuwde editie besteedt veel aandacht aan recente ontwikkelingen en neemt de 

aanscherpingen van januari 2020 uitgebreid in beschouwing. Uiteraard zijn hierbij de 

nieuwste ontwikkelingen, wetgeving en jurisprudentie tot en met 1 juli 2020 verwerkt. 

Belangrijke wijzigingen zijn onder meer: toepassing van het vlagvereiste voor schepen in 



tijdcharter en reischarter; toepassing van het vlagvereiste voor schepen in 

scheepsmanagement; striktere toepassing van het vlagvereiste voor schepen in 

eigendom; verwerking van de nieuwste jurisprudentie, waarbij onder meer extra 

duidelijkheid is verkregen over de ingangsdatum van het tonnageregime, de reikwijdte 

van direct samenhangende werkzaamheden en de kwalificerende werkzaamheden voor 

scheepsmanagers. 

S.Wortelboer (K-9789013157598) 2e dr. september 2020                 132 pag.    € 57,50 

 

Tragiek en Triomf - over W.J. de Langen (1892-1959), een vrijmoedige zoeker 

Een vrijmoedige zoeker. Dat was W.J. de Langen (1892-1959). Vanaf 1921 was De 

Langen geruime tijd als belastingconsulent verbonden aan Loyens & Volkmaars, 

aanvankelijk in Nederlands-Indië, later in Den Haag. In 1950 vond De Langen zijn 

eigenlijke bestemming toen hij werd benoemd tot hoogleraar belastingrecht te 

Amsterdam. In die hoedanigheid zou hij een leermeester zijn voor D. Brüll, een 

fascinerende persoonlijkheid, die later als hoogleraar op zijn plaats aan de Universiteit 

van Amsterdam terecht zou komen. Bevat ook de unieke tekst van het college dat Brüll 

op 17 december 1959 ter herdenking van zijn leermeester heeft gegeven. 

L.Pieterse (B-9789462908482) november 2020                         122 pag. geb.    € 27,50 

 

Vademecum Vennootschapsbelasting                                          BELGISCH RECHT 

Jaarlijks verschijnend meest uitvoerige praktijkboek voor de Belgische Vpb., nu bij 

Intersentia. 

C.Chevalier(I-97894000118540) juni 2020                      1170 pag. geb.    ca. € 240,00 

 

Van de Fiscale eenheid naar een Winst- of Verliesoverdrachtregeling - Een stap in 

de goede richting ? 

Verkent de mogelijke afschaffing van het fiscale eenheidsregime. Verkent geschiktheid 

van  winst- of verliesoverdrachtsregeling als alternatief voor het fiscale eenheidsregime. 

In dit kader wordt specifiek aandacht besteed aan de Europeesrechtelijke houdbaarheid 

van het fiscale eenheidsregime. Daarnaast wordt uiteengezet in welke mate het 

noodzakelijk is om een alternatieve groepsregeling te introduceren. Bevat 

rechtsvergelijkend onderzoek waarbij wordt ingegaan op bestaande winst- en 

verliesoverdrachtregelingen van andere Europese lidstaten. Hierbij wordt bovendien 

stilgestaan bij de mogelijke gevolgen van de implementatie van een winst- of 

verliesoverdrachtregeling in de Nederlandse Vpb.en wenselijkheid van deze gevolgen. 

L.Vissers (K-9789013160239) september 2020                             120 pag.    € 54,95 

 

Vastgoed & BTW                                                                          BELGISCH RECHT 

Door de nieuwe btw-regeling voor verhuur met btw, zijn er bijkomende mogelijkheden 

gecreëerd voor wie op een btw-vriendelijke wijze vastgoed ter beschikking wil stellen. Dit 

kan nog meer dan voorheen op allerlei manieren: door het verstrekken van een zakelijk 

recht of de overdracht van eigendom, maar ook door allerlei diensten inclusief de btw-

verhuur. Biedt een duidelijk en actueel overzicht van alle btw-obstakels waarmee een 

projectontwikkelaar, een vastgoedinvesteerder, een verhuurder of huurder 

geconfronteerd kunnen worden. 

G.Deneef e.a.(I-9782807918627) augustus 2020                             194 pag.    € 83,95 

 

Vastgoedwijzer Fiscaal NL 2020-2021 

Helder, gestructureerd en zeer actueel overzicht van de fiscale behandeling van vastgoed. 

Boordevol fiscale bespaartips. Zo worden de btw, de overdrachtsbelasting, de samenloop 

ervan en de implicaties van vastgoedtransacties voor de inkomsten- en 

vennootschapsbelasting besproken. Evenals specials, zoals Goed Koopmansgebruik, 

Erfpacht en Verhuurderheffing. De voorbeelden en handige tips maken het boek zeer 

geschikt als praktisch naslagwerk. 

C.v.Vilsteren(SPRYG RealEstateAcademy-9789492453112) juli 2020    232 pag.    € 

103,55 

 

Verliesverrekening in de Vennootschapsbelasting (FED Brochure) 

Een greep uit de wijzigingen in deze nieuwe druk:ntermijn van voorwaartse 

verliesverrekening is voor boekjaren aanvangend op of na 1 januari 2019 ingekort tot zes 

jaar; Art. 20 lid 4 Wet VPB 1969, de regeling voor houdster- en financieringsverliezen, is 



afgeschaft voor boekjaren aanvangend op of na 1 januari 2019. Uitvoerig wordt ingegaan 

op de wijze waarop wetgever optreedt bij zogenoemde handel in verliesvennootschappen, 

en invloed van EU-recht. 

F.v.Horzen (K-9789013145427) 4e dr. februari 2020         204 pag.     € 65,00 

 

Verrekenprijzen - de verdeling van de winst van een multinational (Fiscale Mon. nr. 

115) 

Werpt een verhelderend licht op risicoallocatie, 'business restructurings', winstallocatie 

aan vaste inrichtingen en relatie tussen financiering en verrekenprijzen. Daarnaast 

passeren de volgende onderwerpen: formele aspecten van verrekenprijzen, 

documentatieverplichting, overlegprocedures, APA's, arm’s-Lengthbeginsel, OESO-

richtlijnen. Aan intangibles, dienstverlening en cost-contributionafspraken (CCA's) zijn 

parte hoofdstukken gewijd. Gaat ook in op verschillen en overeenkomsten van een 

verrekenprijssysteem vanuit perspectief van management-control en fiscaal 

verrekenprijssysteem. Daarbij wordt een relatie gelegd met de ontwikkelingen met 

betrekking tot het 'horizontaal toezicht' van de belastingdienst. 

J.v.Egdom (K-9789013159615) 5e dr. begin juli 2020                         324 pag.   € 89,95 

 

Voor het Recht van de Schatkist - Arie van Eijsden, halve eeuw belastinginning in NL  

Liber amicorum ter gelegenheid van het afscheid van A. van Eijsden van het Ministerie 

van Financiën. De uiteenlopende perspectieven geven inzicht in de ontwikkeling van het 

invorderingsrecht en aanpalende rechtsgebieden in de afgelopen 50 jaar. Voor de 

fijnproever 

J.v.Eijsden(K-9789013158618) april 2020                                        240 pag.    € 29,95 

 

Voorsorteren op Gebruik van de Bedrijfsauto - de auto van de zaak onder de loep 

Informatief Whitepaper 

R.v.Loenen (Visma Software)  april 2020      9 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht  

Behandelt:  internationale regels ter voorkoming van dubbele belasting (zowel op het 

gebied van inkomen en vermogen als van successie- en schenking) en ter voorkoming 

van ongewenst gebruik; Europeesrechtelijke harmonisatiemaatregelen; internationale 

maatregelen ter bescherming van de rechten van belastingplichtigen in de vorm van non-

discriminatiebepalingen en onderling overleg- en arbitragemaatregelen; internationale 

wederzijdse bijstandverleningsbepalingen; maatregelen ter voorkoming van schadelijke 

belastingconcurrentie,invloed internationaal publiekrecht op uitleg belastingverdragen. 

J.Burgers e.a.(S-9789012405546) 10e dr. januari 2020            1032 pag.    € 131,90 

 

Wegwijs in de Overdrachtsbelasting 

Overdrachtsbelasting kan samenlopen met omzetbelasting. Daarom worden in 

afzonderlijk hoofdstuk algemene uitgangspunten en systematiek van omzetbelasting 

besproken en de specifieke btw-aspecten bij levering van onroerende zaken en vestiging 

van beperkte rechten. Als bijlagen zijn opgenomen: handige verklarende lijst 

civielrechtelijke begrippen, actuele teksten van Wet op belasting rechtsverkeer en 

bijbehorende uitvoeringsbesluit, alsmede uitgebreide registers. Bevat link voor 

downloaden van pdf met integrale teksten van een groot aantal actuele beleidsbesluiten 

betreffende overdrachtsbelasting en omzetbelasting. 

A.Rozendal e.a. (S-9789012406130) 25e dr. september 2020         924 pag.    € 97,85 

 

Wegwijs in de Successiewet – editie 2020 

Besteedt op overzichtelijke wijze aandacht aan de twee heffingen die ten grondslag 

liggen aan de Successiewet 1956, te weten de erfbelasting en de schenkbelasting. 

Achtereenvolgens komen in dit boek aan de orde het belastbaar feit, de fictiebepalingen, 

waardering, tarief en vrijstellingen, bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, internationale aspecten 

en de formele bepalingen die betrekking hebben op de Successiewet 1956. Aan de 

civielrechtelijke aspecten van de behandelde onderwerpen wordt op compacte wijze 

aandacht besteed door middel van een praktische verklarende lijst van civielrechtelijke 

begrippen. De materie wordt geïllustreerd door vele praktijk- en cijfervoorbeelden. Deze 

25e  druk is geactualiseerd op basis van de per 1 juli 2020 geldende wet- en regelgeving 

en de tot dan toe verschenen jurisprudentie.  



F.Sonneveldt (S-9789012406123) 25e dr. september 2020               584 pag.    € 76,95 

 

de Wet Inkomstenbelasting 2001 – editie 2020                   JAARLIJKS HANDBOEK 

Bestrijkt de gehele inkomstenbelasting, en de internationale context daarvan, en tevens 

het loonbegrip uit de loonbelasting en alles wat daarmee op hoofdlijnen samenhangt. 

Bekende begrippen zoals verliescompensatie, partnerschap, (winst uit) onderneming, 

dienstbetrekking, loon, nevenwerkzaamheid, periodieke uitkering, aanmerkelijk belang 

en vaste inrichting worden aan de hand van de vaak omvangrijke en deels al wat oudere 

rechtspraak neergezet. De actualiteit van bijvoorbeeld het afgezonderd particulier 

vermogen, het fiscale pensioenrecht, de 30%-regeling voor extraterritoriale werknemers 

in de loonbelasting, de fameuze terbeschikkingstellingregeling, de vele facetten van de 

eigen woning, evenals de uitgaven voor lijfrenten en specifieke zorgkosten komen tot 

leven via onder meer de vele besluiten van de staatssecretaris van Financiën. Met vele 

voorbeelden,rechtspraak,literatuur. 

C.Dijkstra, G.Meussen e.a.(S-9789012406147) augustus 2020   740 pag.   € 127,20 

 

Wet Waardering Onroerende Zaken & daarmee samenhangende gemeentelijke 

belastingen 

Schets van ontstaan en ontwikkeling van OZB en de WOZ, rol van de Waarderingskamer,  

WOZ-object (onroerende zaak), WOZ-subjecten (eigenaar en gebruiker), 

waardebegrippen en waardebepaling, uitzonderingen en brede gebruik van WOZ-

gegevens. Het laatste hoofdstuk is een op de WOZ-praktijk afgestemde selectie van het 

fiscale bestuurs- en bestuursprocesrecht. 

Compleet overzicht van wet- en regelgeving, jurisprudentie en praktijkvoorbeelden.  

B.Bervoets (K-9789013150889) 5e dr. begin februari 2020      324 pag.    € 94,95 

 

Wetgeving Belastingrecht 2020 – selectie van belangrijkste belastingwetten 

De geselecteerde regelgeving is – met het oog op het gemak van de gebruiker – 

gegroepeerd in drie secties: materiële belastingwetten, formele belastingwetten en een 

sectie met daarin uittreksels van diverse belangrijke aanpalende wetten, zoals de 

Grondwet, en fundamentele voorschriften, zoals mensenrechtenverdragen, gebaseerd op 

de in 2020 geldende regelgeving. 

R.Pierse,K.Boer (red.)(B-9789462907317) februari 2020                 642 pag.    € 26,50 

 

Winstdrainage door Renteaftrek (Fiscale Monografieën nr.113) 

Wanneer belastingplichtigen op gekunstelde wijze rentelasten oproepen om de belastbare 

winst te drukken, dan spreekt men van winstdrainage. Dit geldt als standaardwerk over 

de belangrijkste maatregel hiertegen, art. 10a Wet VPB 1969. Na pogingen tot bestrijding 

van winstdrainage met het leerstuk fraus legis, die wisselende successen boekten, is art. 

10a Wet VPB 1969 geïntroduceerd. Deze bepaling richt zich tegen renteaftrek ingeval van 

schulden aan een met de belastingplichtige verbonden persoon, die verband houden met 

bepaalde rechtshandelingen zoals uitdelingen, stortingen en acquisities. Deze 

aftrekbeperking is in de loop der jaren steeds belangrijker geworden, mede door diverse 

aanscherpingen (deels als reactie op arresten van de Hoge Raad). Deze volledig herziene 

3e druk is bijgewerkt tot en met 18-09-2020. Naast meest recente wetgeving en 

rechtspraak over art. 10a Wet VPB 1969 zelf, wordt stil gestaan bij relevante 

ontwikkelingen als EU-recht, beleid belastingdienst, wijzigingen regime fiscale eenheid, 

leerstuk onzakelijke lening en renteaftrekbeperkingen. 

O.Marres (K-9789013150360) 3e dr. november 2020                  388 pag.    € 95,00 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Verschenen in 2019:  

 

de 30% - Regeling (FED Brochure) 

De 30%-regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om op forfaitaire basis de 

extraterritoriale kosten van een werknemer te vergoeden. Aan de orde komen 

geschiedenis van de 30%-regeling, voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te 

komen en neveneffecten.  Behandelt ook de toegenomen internationale mobiliteit van 

werknemers. Inmiddels kan elke uit het buitenland afkomstige werknemer die iets meer 

verdient dan modaal hier gebruik van maken. Deze verruiming, extraterritoriale kosten 



van de werkkostenregeling, overgangsrecht en vele andere aspecten komen aan bod. 

Ook komt aan de orde hoe de vergoedingsregeling werkt voor uitgezonden werknemers. 

De 150 km-eis is in deze druk geïntegreerd in de tekst van de andere hoofdstukken. Alle 

per 2019 ingevoerde wijzigingen in de regeling zijn verwerkt. 

H.deVriese.a. (K-9789013148152) 2e dr. begin september 2019    184 pag.    € 65,00 

 

de 100 BTW Kernarresten van het Hof van Justitie 2019/2020       

In de afgelopen 50 jaar heeft het Hof van Justitie een grote hoeveelheid arresten 

gewezen op btw-gebied. Het Hof geeft veelvuldig een uitleg van de btw-richtlijn, die niet 

altijd eenvoudig uit de Europese regelgeving is af te leiden. Echter, door de grote 

hoeveelheid arresten - die meer dan eens op elkaar voortborduren - is het gemakkelijk 

de rode draad uit het oog te verliezen. De meest essentiële jurisprudentie is hier beknopt 

en overzichtelijk gebundeld, en gegroepeerd per thema, waardoor het aansluit bij de 

opbouw van de wet. 

W.Nieuwenhuizen (red.)(K-9789013154436) september 2019   288 pag.    € 59,95 

 

Aiming for Well-Being through Taxation - a Framework of Caution and Restraint for 

States (Fiscale Monografieën nr. 160) 

Zou belastingwetgeving verder moeten kijken dan economische impact, zoals bbp, en 

daarbij welzijn laten meewegen? En wat zou in dat geval het toetsingskader moeten zijn ? 

Deze fundamentele vragen over de interactie tussen belastingen en welzijn zijn tot op 

heden nog niet volledig uitgediept. In deze thesis wordten diverse complexe en 

wezenlijke kwesties die zich op dit vlak voordoen onderzocht. Reikt een concreet en 

praktisch toetsingskader aan voor beoordeling van belastingmaatregelen gericht op 

welzijn, en biedt essentieel houvast bij de beoordeling van deze belastingmaatregelen. 

gericht op welzijn. Het voorgestelde toetsingskader wordt grondig verkend aan de hand 

van drie specifieke voorbeelden: fiscale stimulering van innovatie, milieubelastingen en 

fiscale stimulering van werkgelegenheid. 

M.v.Hulten (K-9789013156850) medio december 2019         296 pag.    € 89,95 

 

Algemene Wet Inzake Rijksbelastingen 

Behandelt een breed scala aan thema’s omtrent de grondslagen en toepassing van de 

AWR. Verschaft inzicht in de spelregels die gelden voor (potentiële) geschillen over de 

heffing van belasting en fiscale bestraffing; van het uitreiken van een aangiftebiljet tot en 

met een (eventuele) procedure voor de Hoge Raad. Geactualiseerd tot en met 1 juli 2019. 

S.Douma e.a. (K-9789013152586) 13e dr. begin september 2019     616 pag.    € 92,50 

 

ATAD-1 (Fiscaal Actueel) -  EU-richtlijn inzake antibelastingontwijking  

Werpt uitgebreid licht op de drie nieuwe regelingen in de Nederlandse belastingwetten 

die per 01-01-2019 werden geïntroduceerd door de eerste EU-

antibelastingontwijkingsrichtlijn (ATAD1). De regelingen betreffen: 1) Regeling in de VPB 

betreffende de zogenoemde controlled foreign company, kortweg CFC genoemd, 2) 

Algemene renteaftrekmaatregel in de VPB in de vorm van een earningsstrippingbepaling, 

3) Nieuwe uitstelregeling Invorderingswet 1990 voor de exitheffing in de VPB. Met name 

de eerste twee regelingen zijn uniek in de VPB.  

B.v.d.Burgt e.a.(K-9789013153637) maart 2019                  108 pag.    € 52,51 

 

Bedrijfsopvolging en Aanmerkelijk Belang 

Bedrijfsopvolging is in het midden- en kleinbedrijf een belangrijk fenomeen. Ingegaan 

wordt met name op de fiscale aspecten met hier en daar aandacht voor de 

civielrechtelijke aspecten. Beperkt zich tot degene die onderneemt middels een 

kapitaalvennootschap ofwel de zogeheten aanmerkelijkbelanghouder. Aan de orde komen 

IB-, schenk- en erfbelastingaspecten.  

P.Kavelaars e.a. (S-9789012404235) april 2019                             226 pag.    € 52,46 

 

Belastinggids 2019 (Kluwer) – aangifte IB 2018                       JAARLIJKSE UITGAVE 

P.Flutsch e.a.(K-9789013151558) begin januari 2019   696 pag.    € 44,50 

 

Belastingplicht voor de Vennootschapsbelasting van Stichtingen en 

Verenigingen 



De belastingplicht voor de Vpb van stichtingen en verenigingen staat de laatste jaren in 

een toenemende belangstelling. Sinds het verschijnen van de vorige druk van dit boek is 

er de nodige jurisprudentie verschenen, zijn er nieuwe beleidsbesluiten verschenen en 

bestaande beleidsbesluiten herzien. Ook heeft de Wet modernisering Vpb-plicht 

Overheidsondernemingen invloed gehad op de fiscale behandeling van stichtingen en (in 

mindere mate) verenigingen. 

H.Bresser (S-9789012404723) 3e dr. juni 2019     304 pag.    € 56,45 

 

Belastingtarieven 

Alle belastingtarieven van 2016, 2017, 2018 en 2019 handig tesamen in één document. 

Min.v.Financiën ,januari 2019   2 pag.                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Belastingwetten–Kluwer pocket 2019                                      JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat alle belangrijke – per januari 2019 - geldende wetgeving. Inclusief toegang tot de 

webversie: u ontvangt  een unieke code waarmee u kunt inloggen op Belastingwetten.  

L.Cazander,J.Ganzeveld(K-9789013150421) begin februari 2019  2388 pag.  € 31,95 

Ingebonden luxe editie (K-9789013150445)  begin februari 2019  2400 pag.  € 69,95 

 

Sdu – Verzameling Belastingwetten 2019                             JAARLIJKSE UITGAVE 

Met de Kluwer pocket concurrende wettenbundel, ook met toegang webversie. 

J.Zwemmer (red.) (S-9789012403825) februari 2019   2500 pag.    € 31,95 

 

Btw-eetjes deel 12 - Wat zijn de btw-gevolgen van de Brexit ?         BELGISCH RECHT 

Bevat een aantal in de praktijk voorkomende btw-problemen waarop het antwoord niet 

onmiddellijk te vinden is in een klassiek btw-handboek. Het gaat om praktische vragen 

waarmee elke boekhouder, accountant of advocaat in zijn fiscale praktijk vroeg of laat 

geconfronteerd wordt. Het gaat daarbij soms om schijnbaar eenvoudige vragen maar 

waar men toch vaak het antwoord schuldig blijkt te zijn of twijfelt.  

S.Ruysschaert (M-9789046609859)  september 2019    250 pag.    € 44,00 

 

Comparative Income Taxation: A Structural Analysis 

In addition to the 9 countries covered in previous editions—Australia, Canada, France, 

Germany, Japan, the Netherlands, Sweden, the UK and USA—China and India have now 

been added. All the country descriptions are analyzed in accordance with a common 

format to facilitate comparisons of the ways in which the countries’ tax systems are 

similar and in which they differ. Comparative analysis focusing on three major areas: 

basic income taxation, taxation of business organizations and international taxation. Most 

of the rules that are especially important for international business and investment are 

dealt with here, including: 

classification of business entities; taxation of corporations and their shareholders; 

corporate organization and restructuring; taxation of partnerships; residence and source 

taxation; controlled foreign company rules; restrictions on the deduction of interest; 

courts dealing with tax matters; and effect of tax treaties. Several new topics—including 

the classification of employees and independent contractors, the taxation of pensions, 

patent box regimes, the taxation of indirect transfers and the tax challenges of the digital 

economy—have been added. Especially timely are discussions of changes stemming from 

the G20/OECD Base Erosion and Profit Shifting project. The introduction has also been 

expanded to include a new section on the European Union (EU) law as it affects the tax 

laws of EU Member States. 

H.Ault e.a.(ed.) (KL-9789403509327) 4e dr. december 2019  784 pag. geb.  ca. € 150,00 

 

Compendium Estate Planning 

Er is voor gekozen de verschillende onderwerpen eerst algemeen toe te lichten en daarna  

verdieping. In afzonderlijke hoofdstukken wordt civiel- en fiscaalrechtelijk behandeld: 

successiewet, ongehuwde samenwoners, hoofdlijnen van huwelijksvermogensrecht, 

schenking en ANBI-regeling. Het erfrecht in brede zin beslaat vier hoofdstukken 

(algemeen, wettelijke verdeling en alternatieven voor de wettelijke verdeling, overige 

testamentvormen en fiscale aspecten van de boedelafwikkeling). Tot slot volgen 

bijzondere onderwerpen: schenken en vererven van ondernemingsvermogen, de 

bedrijfopvolgingsregeling, levensverzekeringen, internationale civiel- en fiscaalrechtelijke 

aspecten en het levenstestament. 



A.Autar e.a. (red.) (S-9789012403726) 7e dr.oktober 2019    798 pag.    € 90,00 

 

Compendium Familie-Erfgoedstrategie 

Familie-erfgoedstrategie gaat over mensen die in familiaal verband willen voortzetten wat 

een vorige generatie heeft opgebouwd. Dit compendium borduurt voort op het 

Compendium Estate Planning. Bestaat uit 2 delen. Eerste deel behandelt organisatie en 

effectuering van 

familie-erfgoedstrategie, en in het 2e deel wordt ingegaan op de structurering. Het 

tweede deel omvat daarmee diverse onderwerpen op het terrein van de meer traditionele 

estate planning, terwijl in het eerste deel onderwerpen worden behandeld die de context 

en het proces omschrijven waarin en waarmee de adviseur de techniek van de estate 

planning kan toepassen vanuit een meer strategische en procesmatige benadering. 

A.Autar e.a. (red.) (S-9789012403733) 2e dr.oktober 2019    352 pag.    € 65,00 

 

Compendium Gemeentelijke Belastingen en de Wet WOZ 

Schetst volledig beeld van alle gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ. Per 

gemeentelijke belasting vindt u een uitwerking van kernpunten, in een heldere vaste 

volgorde. Naast de in de Gemeentewet genoemde belastingen komen ook de 

afvalstoffenheffing, de BIZ-bijdrage en de lokale belastingen van Bonaire, Sint-

Eustachius en Saba (FinBES) aan bod. Voor de Wet WOZ is een eigen hoofdstuk 

gereserveerd. Hierin passeren onder meer de objectafbakening, de waardebepaling en -

vaststelling, het WOZ-waarderingsproces, alsmede het gegevensbeheer (Basisregistratie 

WOZ) en de gegevensverstrekking de revue. Ook aan de formeelrechtelijke aspecten, 

zoals bezwaar- en beroepsprocedures, gegevensverstrekking, inlichtingenplicht en 

proceskostenvergoeding, is een apart hoofdstuk gewijd. Alles actueel per medio 

september. 

M.v.d.Burg e.a. (K-9789013154979) 11e dr. medio december 2019   784 pag.   € 98,50 

 

 

Compendium Vennootschapsbelasting 

Alle belangrijke leerstukken uit de Wet op de vennootschapsbelasting die voor het 

bedrijfsleven relevant zijn komen aan bod, zoals vrijstelling, renteaftrekregels, fiscale 

eenheid, faciliteiten bij fusies en splitsingen en verliesverrekening. De 

vennootschapsbelasting staat fors onder druk door internationale ontwikkelingen in 

G20/OESO- en EU-verband. Zo spelen maatregelen, die zijn vastgesteld om een einde te 

maken aan belastingbesparende constructies die internationaal opererende bedrijven 

gebruiken, een grote rol. Er lopen zelfs staatssteunprocedures tegen bekende 

internationale bedrijven als Apple, Ikea en Starbucks.  

R.v.d.Dool,E.Heithuis e.a. (K-9789013151107) 18e dr. begin juli 2019   604 pag. € 69,95 

 

Cultuur en btw                                                                         BELGISCH RECHT 

Uiteenzetting van de  btw-regeling zoals die voor kunstenaars of verenigingen van 

toepassing is in de mate dat ze zich met cultuur bezighouden. Centraal staat het begrip 

uitvoerend artiest. Ook exploitatie van culturele centra komt aan bod. Hierbij is ook de 

subsidieproblematiek relevant vanuit de btw-aftrek. Vaak zijn culturele instellingen 

vrijgesteld van btw. Zij zijn btwbelastingplichtigen zonder recht op aftrek. In een aantal 

gevallen zijn het echter gemengde btw-belastingplichtigen omwille van bijkomstige 

commerciële handelingen. Culturele activiteiten in de commerciële sfeer geven het 

statuut van gewone btw-belastingplichtige.  

S.Ruysschaert (M-9789046609781) april 2019    197 pag.    € 29,95 

 

Douanerecht (Fiscale Monografieën nr.90) 

Geactualiseerd compleet overzicht van de vele facetten van het Uniedouanerecht. 

Handleiding bij het Douanewetboek van de Unie (DWU) met verwijzingen naar relevante 

internationale verdragen, andere bronnen van het Unierecht en jurisprudentie van het 

Hof van justitie.Belicht alles over de wet- en regelgeving in verband met de in- en uitvoer 

van goederen. 

D.v.Vliet (K-9789013153705) 2e dr. april 2019    692 pag.    € 89,95 

 

E-commerce en BTW - van website tot webshop                              BELGISCH RECHT 



De samenleving en de wereld om ons heen worden steeds meer gedomineerd door 

elektronische marktplaatsen en platformen. De consument wordt prosument, hij verkoopt 

ook bijkomstig goederen of verstrekt diensten. De opkomst van de deeleconomie opent 

bovendien ook nieuwe commerciële mogelijkheden. De verkoop op afstand is 

(internationaal) aan een opmars bezig en het aantal toepassingen blijft groeien. Het 

traditionele onderscheid tussen B2C en B2B vervaagt, iedereen gaat aan iedereen 

verkopen. Door de deeleconomie ontstaan nieuwe kanalen C2C maar zelfs C2B. De 

digitale marktplaatsen, platformen en veilingen laten iedereen toe aan iedereen te 

verkopen. Dropshipping als model komt uitgebreid aan bod. Dit boek handelt over de 

nieuwe uitdagingen en werking van retail en e-commerce en het fiscale (gunst)regime 

voor bepaalde vormen van leveringen van goederen of diensten via een digitaal platform. 

Ook de MOSS-applicatie en haar evolutie komen uitgebreid aan bod. 

B.Buelens,S.Ruysschaert (M-9789046609767) mei 2019     186 pag.    € 36,00 

 

de Eenzijdige Regeling (Fiscale Monografieën nr. 31) - Het Besluit voorkoming 

dubbele belasting 2001 en de Wet op de Vpb 1969 

Up-to-date verkenning van het snel veranderende internationale belastingrecht. Talrijke 

analyses, voorbeelden en standpunten - geboren uit de praktijk, maar academisch 

onderbouwd - geven inzicht in de materie. Vertrouwd hulpmiddel bij het berekenen van 

de juiste Nederlandse belasting in gevallen waar in het buitenland reeds is betaald.Staat 

stil bij tal van belastingvormen: inkomsten- en loonbelasting, vennootschapsbelasting, 

schenk-, en erfbelasting, kansspelbelasting en bankenbelasting. Ontwikkelingen en 

jurisprudentie zijn  

bijgewerkt voor de belastingheffing van 2019.  Staat stil bij ontwikkelingen als: 

ondertekening van het MLI in juli 2018 (die tientallen Nederlandse belastingverdragen 

raakt), pogingen van de OECD om internationale belastingontwijking te kanaliseren, 

jurisprudentie dit jaar van het HvJ EU over misbruik van EU-recht bij dubbele 

belastingheffing. 

A.Boekhoudt (K-9789013154955) 5e dr. oktober 2019   412 pag.    € 95,00 

 

Elementair Belastingrecht voor Economen & Juristen – ed. 2019-2020  JAARLIJKS 

Nadruk ligt op de winstbepalingsvraagstukken in de IB en Vpb. Maar 

samenwerkingsvormen, fusies en ondernemersfaciliteiten komen ook aan bod. 

Omzetbelasting wordt uitvoerig belicht en er is aandacht voor loonheffingen en de 

internationale werking van ons belastingstelsel. 

 L.Stevens,R.de Smit (K-9789013153842) augustus 2019     476 pag.    € 63,50 

 

Elsevier (= Nextens) BTW Almanak - 2019     

Compleet, praktisch naslagwerk voor kleine en grote bedrijven én hun fiscale adviseurs. 

Los van het doen van de btw-aangifte, ook onmisbaar bij het nemen van 

bedrijfsbeslissingen voor korte en lange termijn. Wordt geraadpleegd door specialisten 

betrokken bij de uitvoering van de btw-regels door de Belastingdienst en door 

toezichthouders op die uitvoering.                     

(RB-9789035249868) februari 2019    632 pag.    € 145,00 

 

Elsevier (= Nextens) IB Almanak deel I - 2019         DE PROFESSIONELE UITGAVE 

Naast een complete en actuele handleiding voor de aangifte inkomstenbelasting, 

premieheffing én extra informatie over de digitale winstaangifte, is in de IB Almanak ook 

informatie opgenomen die specifiek de relaties tussen de (belasting)adviseur en de fiscus 

en tussen de (belasting)adviseur en zijn cliënt behandelt. Hierbij wordt aandacht 

geschonken aan bijvoorbeeld de uitstelregeling, schatting belastbaar inkomen, 

bewaarplicht, elektronische handtekening en de wetgeving ter voorkoming van witwassen 

en financieren van terrorisme. Bovendien zijn in de IB Almanak alle relevante wetteksten 

en besluiten opgenomen. Deel II bevat een overzicht van alle wijzigingen 2019 én de 

integrale wettekst IB 2001 met alle wijzigingen per 1 januari 2019 daarin speciaal 

uitgelicht. De rubriek jurisprudentie geeft een terugblik op de belangrijkste uitspraken 

van de Hoge Raad. In aanvulling op de extra informatie voor de adviseur uit Deel I vindt 

men in Deel II ook alle belangrijke informatie over horizontaal toezicht, beoordeling van 

arbeidsrelaties, de winstaangifte en ondernemerschap.  

DEEL I:  W.Buis e.a.(9789035249844) januari 2019    688 pag.    € 145,00 

DEEL II:  W.Buis e.a.(9789035249851) maart 2019   ca. 400 pag.   € 81,21 



 

Elsevier (= Nextens) Vpb Almanak - 2019                           JAARLIJKSE UITGAVE 

Meest professionele handleiding bij voor aangifte. Ook wordt ingegaan op gebeurtenissen 

in het bestaan van een onderneming waarbij extra aandacht moet worden besteed aan 

fiscale aspecten van te nemen beslissingen, bijv. de omzetting van een eenmanszaak in 

een bv of nv, fusie en reorganisatie, splitsing, bedrijfsopvolging en de geruisloze 

terugkeer uit de bv. In deel I is er extra aandacht voor renteaftrek in de 

vennootschapsbelasting, de behandeling van de zogenoemde onzakelijke lening, het 

vermijden van verliesverdamping en de innovatiebox. In deel II vindt u onder meer 

belangrijke informatie over horizontaal toezicht en bestuurdersaansprakelijkheid, en ook 

weer overzichten van de belangrijkste jurisprudentie en beleidsbesluiten van het 

afgelopen jaar. Tevens zijn de onderwerpen die de buitenlandse dimensie van 

vennootschapsbelasting raken, gebundeld in deel II. 

DEEL I:  A.v.d.Bos e.a.(9789035249882)  april 2019   ca. 540 pag.    € 145,00 

DEEL II:  A.v.d.Bos e.a.(9789035249899) april 2019    ca. 410 pag.     €  81,20 

 

the EU VAT Treatment of Vouchers in the Context of Promotional Activities 

(Fiscale Monografieën nr. 157) 

Sinds de introductie van de nieuwe regels omtrent de btw-behandeling van vouchers, 

heerst er de nodige onduidelijkheid over de interpretatie deze materie. Deze 

Engelstalige uitgave schijnt een verhelderend licht op de btw-behandeling van 

promotionele activiteiten en vouchers, bezien vanuit de EU-regelgeving en jurisprudentie. 

Hierbij wordt tevens met een schuin oog gekeken naar regelgeving en jurisprudentie uit 

Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Buigt zich over de btw-behandeling van een groot 

aantal promotionele activiteiten, waarbij het gebruik van vouchers een extra laag btw-

regels toevoegt.  

J.Bijl(K-9789013154696) juli 2019     380 pag.    € 84,95 

 

Fiscaal Memo 2019.2                                                          VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bevat de voornaamste feitelijke gegevens (bedragen, forfaits, drempels, percentages 

e.d.) voor de dagelijkse praktijk als deskundige. Alle feiten en cijfers geactualiseerd naar 

de stand per 1 juli 2019. Niet alleen het gedrukte exemplaar is volledig herzien, ook de 

content in de Fiscaal Memo App is volledig bijgewerkt, inclusief alle rekenmodellen. Naast 

het Fiscaal Memo heeft u ook toegang tot de updateservice en de Fiscaal Memo App.  

T.de Bondt (9789013154931) 6  augustus 2019             312 pag.    € 49,95 

 

Fiscaal Memo 2019.1                                                          VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bevat de voornaamste feitelijke gegevens (bedragen, forfaits, drempels, percentages 

e.d.) voor de dagelijkse praktijk als deskundige. Alle feiten en cijfers geactualiseerd naar 

de stand per 1 januari 2019. Niet alleen het gedrukte exemplaar is volledig herzien, ook 

de content in de Fiscaal Memo App is volledig bijgewerkt, inclusief alle rekenmodellen. 

Naast het Fiscaal Memo heeft u ook toegang tot de updateservice en Fiscaal Memo App.  

T.de Bondt(9789013152616) 1 februari  2019             328 pag.    € 47,00 

 

Fiscaal Memo Wet- & Regelgeving 2019                                 JAARLIJKSE UITGAVE 

Bondige actuele samenvatting op kernpunten van de belangrijkste bepalingen uit wetten, 

uitvoeringsbesluiten en uitvoeringsregelingen. De uitgave is bijgewerkt tot 1 april 2019. 

T.de Bondt (K-9789013154450) juni 2019        504 pag.    € 52,50 

 

Fiscaal Straf- en Strafprocesrecht 

De strafrechtelijke aansprakelijkheid voor fiscale gedragingen wordt besproken, onder 

andere in relatie tot de misdrijven uit het commune strafrecht. Getracht is om daarnaast 

een beeld te geven van de theorie en de praktijk van de fiscale fraudebestrijding in 

Nederland en de rol die de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie op dit terrein 

spelen. Taken en bevoegdheden van, en afstemming tussen beide instanties komen aan 

bod. Apart wordt bovendien aandacht geschonken aan de internationale samenwerking 

bij het bestrijden van fiscale fraude. 

W.Valkenburg,J.v.d.Werff (K-9789013147681) 6e dr.  juli 2019   ca. 410 pag.   € 82,50 

 

Fiscale Actualiteiten voor de Arbeidsrechtpraktijk - 2019 - Wegwijzer in het fiscale 

recht voor advocaten, juristen en HR-professionals 



Relevante fiscale wetgeving relatief makkelijk toegankelijk en goed leesbaar. Voetnoten 

verwijzen naar vindplaatsen van wetsartikelen, rechtspraak en beleidsbesluiten. Alle 

wijzigingen die gelden voor het belastingjaar 2019 worden behandeld, zoals het 

versoepelde beleid van de Belastingdienst voor RVU’s maar ook het juist aangescherpte 

beleid voor het beoordelen van een gezagsverhouding. Waar relevant worden ook 

toekomstige ontwikkelingen geschetst zoals de wetgeving die op stapel staat om de Wet 

DBA te vervangen. 

G.v.Westen (S-9789012404099) april 2019      288 pag.    € 49,00 

 

Fiscale Boeten onder de Vierde Tranche Awb (FED Brochure) 

Haakt in op de ingrijpende wijzigingen in het fiscale boeterecht sinds de invoering van de 

4e tranche van de AWB. Hierdoor kunnen niet alleen belastingplichtigen en 

inhoudingsplichtigen worden beboet, maar ook degenen die fiscale overtredingen 

medeplegen of daaraan feitelijk leiding hebben gegeven, evenals personen die daartoe 

opdracht gaven. Met de invoering worden ook meerdere begrippen en leerstukken uit het 

strafrecht - zoals dat van de strafuitsluitingsgronden - van directe betekenis. Deze 

komen op gestructureerde wijze aan bod. Gaat, mede aan de hand van een groot aantal 

arresten van de belastingkamer en de strafkamer van de Hoge Raad, uitgebreid in op het 

boeterecht na het inwerkingtreden van de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit op 1 

januari 2014.  

F-J.Haas,D.Jansen (K-9789013149470) 3e dr. begin januari 2019   160 pag.    € 64,95 

 

Fundamentals of Transfer Pricing - A Practical Guide 

Aims to capture the concepts and fundamental principles of transfer pricing by providing 

theoretical and practical knowledge on transfer pricing topics. Acts as a manual for 

understanding transfer pricing principles and their practical application. Provides a 

balanced approach by detailing the basics of transfer pricing and then proceeding to 

specific topics that are highly relevant in today’s tax environment. Contains several 

practical examples, judicial precedents and illustrative explanations to complement the 

understanding.  

M.Lang e.a.(ed.) (KL-9789041189943) januari 2019   576 pag. geb.    ca. €182,00 

 

Geruisloze Terugkeer uit de BV (FED Brochure) 

Deze regeling maakt het mogelijk dat een bv wordt ontbonden en zonder fiscale 

afrekening wordt voortgezet door de voormalige aandeelhouder. Bestaande 

belastingclaims worden doorgeschoven. Om eventuele verschillen in belastingdruk vóór 

en ná de terugkeer uit de bv op te vangen, heeft de wetgever de terugkeerreserve 

ontworpen. Door middel van een heldere uitleg en concrete voorbeelden biedt deze 

brochure houvast in werking, voorwaarden, formele aspecten, knelpunten en mogelijke 

alternatieven rondom de geruisloze terugkeer uit de bv. Het beleid is eind vorig jaar 

geactualiseerd en op diverse punten inhoudelijk gewijzigd. 

L.Pieterse,L.IJsselmuiden (K-9789013154894) 4e dr. november 2019   136 pag.   € 70,00 

 

Handboek BTW                                                                               BELGISCH RECHT 

De btw is een belasting die belastbare feiten belast. In dit naslagwerk worden de 

begrippen “belastbaar feit” en “opeisbaarheid van de belasting” vanuit een praktisch 

oogpunt benaderd. De verschillende facetten van het btw-stelsel uit de controlepraktijk 

worden samengebracht zodat er inzicht kan verworven worden in hun onderlinge 

samenhang: recht op aftrek versus bewijsvoering van het beroepsgebruik, hiërarchie in 

de toe te passen correctieregels inzake btw, herziening van de btw en ingetreden 

verjaring. Het boek beperkt de theorie en legt de problematiek uit vanuit 

praktijkvoorbeelden met concrete berekeningen. 

S.Ruysschaert (M-9789046609644) mei 2019        436 pag.    € 50,50 

 

Handboek Loonheffingen 2019 

Loonheffingen zijn: loonbelasting/premie volksverzekeringen; premies 

werknemersverzekeringen; en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. 

Belastingdienst,  januari 2019    359 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   

 

Handboek Vooroverleg Belastingdienst    



Als wet- en regelgeving in een individueel geval onduidelijk is en daaruit niet 

rechtstreeks blijkt hoe het antwoord op de vraag van belanghebbende moet luiden, leent 

de vraag zich voor vooroverleg. De Belastingdienst biedt belanghebbenden dan de 

mogelijkheid met de inspecteur overleg te voeren en een standpunt te verkrijgen over 

voorgenomen (of al verrichte) handelingen. Het Handboek Vooroverleg 2018 is na een 

Wob-verzoek openbaar gemaakt. 

Belastingdienst,  maart 2019    15 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   

 

Heffingen Lokale Overheden - editie 2019 

Bundelt de wet- en regelgeving op het terrein van de Wet waardering onroerende zaken 

(Wet WOZ) en de heffingen lokale overheden, volledig actueel per 01-01-2019.  

J.Lanser e.a. (S-9789012404181) maart 2019   814 pag.    € 86,00 

 

Heffingsmethoden, een Valse Dichotomie ? (Fiscale Monografieën 156) 

Naast de bestaande verschillen tussen de heffingsmethoden, dienen er bij de keuze voor 

de juiste heffingsmethode verscheidene argumenten tegen elkaar worden afgewogen. 

Deze argumenten wordt herleidt naar vier factoren: administratieve lasten voor 

belastingplichtigen, rechtszekerheid voor belastingplichtigen, uitvoeringslasten voor de 

Belastingdienst en correctiemogelijkheden voor de Belastingdienst. Schetst een 

totaalbeeld en behandelt naast de verschillen en argumenten - ook de 

ontstaansgeschiedenis van de heffingsmethoden. Ook recente ontwikkelingen komen aan 

bod. Met name op het vlak van toezicht vinden veel veranderingen plaats, in het 

bijzonder bij de zogenoemde aanslagbelastingen. Ook buitenlandse heffingstechnieken 

passeren de revue. Schijnt tot slot een licht op diverse keuzes bij invoering dan wel 

omzetting van een belasting in binnen- en buitenland.  

H.Roose (K-9789013154542) juli 2019      224 pag.    € 89,95 

 

de 100 BTW Kernarresten van het Hof van Justitie 2019/2020       

In de afgelopen 50 jaar heeft het Hof van Justitie een grote hoeveelheid arresten 

gewezen op btw-gebied. Het Hof geeft veelvuldig een uitleg van de btw-richtlijn, die niet 

altijd eenvoudig uit de Europese regelgeving is af te leiden. Echter, door de grote 

hoeveelheid arresten - die meer dan eens op elkaar voortborduren - is het gemakkelijk 

de rode draad uit het oog te verliezen. De meest essentiële jurisprudentie is hier beknopt 

en overzichtelijk gebundeld, en gegroepeerd per thema, waardoor het aansluit bij de 

opbouw van de wet. 

W.Nieuwenhuizen (red.)(K-9789013154436) medio september 2019   280 pag.  € 59,95 

 

Hoofdzaken Fiscaliteit & Vastgoed (voorheen Compendium Fiscaliteit & Vastgoed) 

In veel belastingwetten is vastgoed op een bijzondere wijze geregeld, variërend van 

belastingen die specifiek zien op onroerende zaken, zoals de overdrachtsbelasting en de 

gemeentelijke onroerendezaakbelasting, tot meer algemene belastingen waarin 

onroerende zaken een bijzondere plaats innemen, zoals de omzetbelasting. Ook de 

inkomsten- en vennootschapsbelasting kennen regelingen die vooral bij vastgoed aan de 

orde komen, zoals de (handel in) herinvesteringsreserve(lichamen) en de 

bedrijfsopvolgingsregelingen.  

J.Elink Schuurman e.a. (K-9789013154924) augustus 2019   560 pag.    € 88,50 

 

Hoofdzaken Milieuheffingen 

Volledig overzicht van milieuheffingen die door het Rijk en de lagere overheid worden 

geheven, actueel betreffende jurisprudentie en wetgeving tot december 2018 en voorzien 

vanpraktische voorbeelden. Ook wordt stilgestaan bij het formele recht. Belangrijkste 

bepalingen uit het recente ontwerp-klimaatakkoord komen aan bod, met mogelijke 

haalbare alternatieven.  

P.Bervoets e.a. (K-9789013145540) 11e dr. begin  april 2019   516 pag.   € 84,95 

 

Inkomstenbelasting - inclusief hoofdzaken loonbelasting en premieheffing 

Geactualiseerde nieuwe editie van dit verhelderende standaard-praktijkboek. 

E.Heithuis,P.Kavelaars e.a. (K-9789013150957)  15e dr. maart 2019   904 pag.  € 99,95 

 

de Integratie van Fiscale Gegevens in het Rijksbrede Toezicht (Fiscale 

Mon.nr.155) - onderzoek naar een veilige haven voor de fiscale informatierijkdom 



De Belastingdienst beschikt over veel vertrouwelijke gegevens. Steeds vaker worden 

gegevens gedeeld met andere toezichthouders. Belicht hier het rechtvaardig kunnen 

delen van fiscale gegevens met andere bestuursorganen. De grens hiervan ligt in het 

afwegen van de belangen van alle betrokkenen: belangen van burgers en bedrijven, van 

de belastingdienst en het noodzakelijk publieke belang voor het toezicht door andere 

bestuursorganen. De belastingdienst zal, voordat zij gegevens verstrekt, zorgvuldig de 

verschillende belangen moeten afwegen. Daarbij speelt onder andere mee in hoeverre 

andere bestuursorganen zelf in staat zijn de gegevens te verzamelen. Vergelijkt 

bevoegdheden van de belastingdienst (vanuit de AWR) met de bevoegdheden van andere 

bestuursorganen (met name de Awb). Deze kennis van beide bevoegdheden is 

onontbeerlijk om een juiste belangenafweging te kunnen maken. 

M.Snippe (K-9789013151961) januari 2019     628 pag.     € 83,95 

 

Internal Market Neutrality 

The EU comprises an internal market without borders. For direct tax purposes, however, 

the effective non-existence of borders is questionable. After all, the Court of Justice of 

the EU continuously judges that direct tax matters are still a concern for the individual 

Member States, even though the Member States do have to consider fundamental 

freedoms. In direct tax matters the concept of the ‘internal market’ hence reflects the co-

existence of individual Member States’ interests instead of a regular internal market 

without (tax) boundaries. The research explores whether a real internal tax market could 

actually be established under the current acquis communautaire. In other words, if we 

would take the internal market as the starting point instead of a single Member State, 

would that affect direct tax provisions in a way that a more neutral solution would be 

possible within the EU internal market? This could result in a more neutral tax position 

for individual taxpayers with cross-border activities. Subsequently, the established 

principle of internal market neutrality is tested against different tax provisions. Firstly, 

the current position of the Court of Justice of the EU is summarized, followed by a 

research on how the answer would have been if the principle of internal market neutrality 

had been considered. Finally, several EU Directives in the field of direct taxation are 

tested against the principle of internal market neutrality as well. Actuele dissertatie ! 

J.Korving (S-9789012404341)  april 2019      440 pag.    € 74,00 

 

Internationaal Belastingrecht 

Start met inleiding in de algemene beginselen en leerstukken, gevolgd door de algemene 

aspecten van voorkomingsregelingen en bijzondere onderwerpen. De leidraad wordt 

gevormd door het OESO-modelverdrag. De hoofdstukken weerspiegelen de bepalingen 

uit dit verdrag: winstsfeer, vermogensinkomstensfeer, arbeidsinkomstensfeer, overige 

inkomsten. Hoofdstukken relateren bepalingen uit het OESO-modelverdrag aan 

samenhangende relevante bepalingen binnen de Nederlandse fiscale wetgeving. Hierna 

verschuift de focus naar de formeelrechtelijke aspecten rondom grensoverschrijdende 

belastingheffing, waarbij het accent met name op inlichtingenverplichtingen ligt. In het 

laatste gedeelte staat het OESO-modelverdrag centraal, betreffende erf- en 

schenkbelasting, met samenhang met de nationale fiscale bepalingen. Daarnaast is er 

specifiek aandacht voor internationale premieheffing.  

A.de Graaf,P.Kavelaars,A.Stevens(K-9789013152159) 12e dr. mei 2019 608 pag. € 78,50 

 

International Tax Primer 

Analysis of the major issues that a country must confront in designing its international 

tax rules and coordinating those rules with the tax systems of its trading partners. This 

fourth edition adds details on ongoing developments surrounding the Organisation for 

Economic Co-operation and Development’s (OECD) base erosion and profit shifting 

(BEPS) project, updates to the OECD and UN Model Conventions, the 2017 US tax 

reform, the EU anti-tax avoidance directive and continuing issues concerning the digital 

economy. Includes extensive glossary of international tax terms; taxation of residents on 

foreign income and of nonresidents on domestic income; mechanisms used to mitigate 

the risks to taxpayers of international double taxation; transfer pricing rules to prevent 

the avoidance of tax by multinational corporations; 

-anti-avoidance measures dealing with tax havens, treaty shopping, and other offensive 

tax planning activities; overview and analysis of the provisions of bilateral tax treaties 



and the OECD and UN Model Treaties on which they are generally based; and challenges 

posed by taxation of income derived from the digital economy. 

B.Arnold (KL-9789403502823) 4e dr. februari 2019   264 pag. geb.    ca. € 93,00 

 

de Invloed Woonplaats op Fiscale Behandeling van Grensoverschrijdende 

Werknemers (Fiscale Monografieën nr.  158) 

Bespreekt drie actuele kernvraagstukken en sluit af met een concrete conclusie.  1) : rol 

van de woonplaats binnen het huidige internationale belastingrecht, waarbij onder meer 

de achtergrond van het onderscheid tussen inwoners en niet-inwoners en de gevolgen 

ten aanzien van grensoverschrijdende inkomsten uit dienstbetrekking kort worden 

besproken. Er wordt behandeld dat de inaanmerkingneming van de objectieve en 

subjectieve draagkracht van grensoverschrijdende werknemers verschilt ten opzichte van 

belastingplichtigen die woonachtig en werkzaam zijn in één staat. 2) : in hoeverre het 

onderscheid in fiscale behandeling van werknemers op grond van hun woonplaats 

verenigbaar is met het EU-recht (beoordeling van geldend recht). In dit kader wordt 

onder meer de Schumacker-rechtspraak van het Hof van Justitie uitgebreid geanalyseerd. 

3) : beoordeling in hoeverre het bestaande onderscheid zou moeten vervallen ter 

bevordering van het vrije verkeer van werknemers binnen de EU (formulering van 

wenselijk recht). Conclusie: de fiscale draagkracht van werknemers zou onafhankelijk 

van hun woonplaats in aanmerking moeten worden genomen. Dit is onder het geldende 

recht onvoldoende het geval. Gelet hierop wordt een EU-richtlijn voorgesteld. Actuele 

wetgeving en jurisprudentie is onder meer relevant in het licht van de aangekondigde 

wetswijzigingen ten aanzien van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht in de Wet 

IB 2001. De Nederlandse wetgeving is tot op heden niet aangepast naar aanleiding van 

het arrest van het Hof van Justitie in de zaak X (zaak C-283/15). Verschaft ook inzicht in 

welke (aanvullende) rechten buitenlandse belastingplichtigen kunnen ontlenen aan het 

EU-recht om aanspraak te maken op belastingvoordelen in Nederland, waaronder 

hypotheekrenteaftrek voor een buitenlandse eigen woning. 

N.Schipper (K-9789013155488) november 2019     352 pag.    € 89,95 

 

Juridische splitsing - een fiscale analyse (FED Brochure) 

Korte schets van de fiscale regelingen en beknopte civielrechtelijke inleiding. Vervolgens 

verschuift het perspectief naar splitsende en verkrijgende rechtspersonen en 

aandeelhouders: Box 1-ondernemers, aanmerkelijkbelanghouders, ‘gewone’ particulieren 

en lichamen. Diverse relevante belastingen worden beschouwd:  inkomsten-, 

vennootschaps-, omzet-, overdrachts- en dividendbelasting. Staat stil bij specifieke 

onderwerpen: verliesverrekening, invordering,  samenloop met de fiscale eenheid en 

formeelrechtelijke aspecten. 

G.Boulogne,R.Brandsma (K-9789013152173) september 2019     224 pag.    € 64,95 

 

Jurisdiction to Tax Corporate Income Pursuant to the Presumptive Benefit 

Principle - 

A Critical Analysis of Structural Paradigms Underlying Corporate Income Taxation and 

Proposals for Reform 

Intends to demonstrate that the profit shifting phenomenon (i.e., the ability of companies 

to book their profits in jurisdictions other than those that host their economic activities) 

is real, severe, undesirable, and above all, the natural consequence of both the 

preservation of three fundamental paradigms that have historically underlain corporate 

income taxes and their precise legal configuration. Submits a number of proposals in 

relation to the aforementioned paradigms and in the light of the suggested “presumptive 

benefit principle” so as to counteract profit shifting risks and thus attain a more equitable 

allocation of taxing rights among States. Offers an innovative perspective on certain 

deep-rooted paradigms historically underlying corporate income taxation: tax treatment 

of related parties within a corporate group along with the arm’s-length standard; 

corporate tax residence standards; definition of source for corporate income tax purposes, 

with a particular emphasis on the permanent establishment concept. Suggests the use of 

a new version of the traditional benefit principle (the “presumptive benefit principle”) that 

would contribute to address the profit shifting phenomenon while serving as a practical 

guideline to achieve a more equitable allocation of taxing rights among jurisdictions. With 

its case study (based on the Apple group) empirically demonstrating the existence of the 

profit shifting phenomenon, its clearly documented exposure of the reasons why 



traditional corporate income tax regimes systematically give rise to these outcomes, its 

new tax policy guideline and its proposals for reform, this book makes a significant 

contribution to current tax policy discussions concerning corporate income taxation in 

cross-border scenarios.   UITERST ACTUEEL, FISCAAL en POLITIEK  !!!! 

E.Escribano (KL- 9789403506401) juni 2019     332 pag. geb.    ca. € 170,00 

 

Kluwer Vpb Gids 2019 - Handleiding en vraagbaak voor 

belastingadviseurs,accountants en ondernemers en andere fiscalisten 

Aandacht wordt o.a. besteed subjectieve belastingplicht, deelnemingsvrijstelling, fiscale 

eenheid, fusies & splitsingen en alle renteaftrekbeperkingen en aan de actuele stand van 

zaken, waaronder: Europese ontwikkelingen rondom de aanpak van belastingontwijking 

en grondslagharmonisatie, onderdelen van belastingpakket 2019 mbt. 

vennootschapsbelasting, wetsvoorstel Wet implementatie ATAD1 (met daarin de 

earningsstrippingmaatregel en CFC-wetgeving), wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale 

eenheid. Pure praktijkuitgave. 

C.Bruijsten,F.Elsweier (K-9789013151985) februari 2019  352 pag.    € 92,50 

 

Loonheffingen (Fiscale Studieserie nr. 7)                 VRIJWEL JAARLIJKSE UITGAVE 

Geheel geactualiseerd naar de wet- en regelgeving omtrent loonheffingen per 1 januari 

2019. De inhoud onderscheidt zich door de praktische benadering en levendige 

voorbeelden. 

H.Verploegh e.a.(K-9789013149616)  13e dr. februari 2019     688 pag.    € 95,95 

 

Meerouderschap en de Fiscaliteit                               bekroond met NOB Scriptieprijs 

Gaat uitgebreid in op meerouderschap, partnerbegrip voor de toeslagen en samenhang 

daartussen: zeer grondige, inhoudelijke analyse van wetgeving, maar tegelijkertijd ook 

een aanklacht tegen diezelfde wetgeving. Deze zou niet deugen en dient gewijzigd te 

worden net als de kinderopvangregelgeving.Over partnerbegrip in de toeslagen is amper 

geschreven.  

M.Appelman (K-9789013165524) oktober 2021                         124 pag.    € 59,95 

 

Nederlands Belastingrecht in Europees Perspectief (FED Brochure) 

Toetst de verschillende belastingwetten aan het EU-recht, voor zover deze zien op de 

directe belastingen en het formele belastingrecht. Gaat in op specifieke onderdelen van 

het Nederlandse belastingrecht die potentieel strijdig zijn met het EU-recht. Daarnaast is 

een apart hoofdstuk opgenomen over de invloed van het EU-recht op het internationale 

belastingrecht. In een afzonderlijk hoofdstuk wordt een licht geworpen op de vraag: 

kunnen het Nederlandse formele belastingrecht en het fiscale procesrecht wel de toets 

van het EU-recht doorstaan?  

D.Smit e.a.(K-9789013142662) 3e dr. begin mei 2019   308 pag.    € 69,95 

 

New Perspectives on Fiscal State Aid - Legitimacy and Effectiveness of Fiscal State 

Aid Control 

In-depth analysis of this topics, taking a giant step towards defining the connection 

between effective state aid control, its legitimacy and a desirable functioning of the 

internal market for the twenty-first century. The core elements of this fundamental 

analysis include:  selectivity as applied in the case law of the Court of Justice; whether 

and to what extent state aid law limits European Union (EU) Member States in designing 

anti-tax avoidance measures; protection of legitimate expectations; to what extent 

national judges are required to apply state aid rules ex officio; powers of national judges 

in connection with the national obligation of guaranteeing an immediate and effective 

recovery on the basis of an order issued by the European Commission; and connection 

between legitimacy of state aid law and effectiveness of state aid control. Includes a 

thorough investigation of the notion of fiscal state aid by focusing on the most recent 

decisions of the European Commission concerning mismatches. 

C.De Pietro (ed.) (KL-9789403514154) augustus 2019   248 pag.   ca.€ 113,50 

 

Over Betalen met Data, Btw en DST 

Inaugurele rede (RUG). Veel internetdiensten zijn gratis zoals zoekmachines of sociale 

media. Met ons gebruik van deze voorzieningen genereren wij data. Betreffende Tech 

bedrijven maken deze data te gelde: substantiële waarde-creatie door 



gebruikersparticipatie. Voor de btw is het de vraag of onze data aldus geen betaling 

vormen voor de ‘gratis’ diensten. De waarde-creatie door gebruikers in het 

internettijdperk staat inmiddels ook centraal in het EU-voorstel voor een digital services 

tax (DST); een heffing die diverse lidstaten inmiddels op eigen houtje hebben ingevoerd. 

Op deze recente ontwikkelingen wordt hier ingegaan. 

R.Wols (S-9789012404112)  maart 2019    42 pag.    € 29,99 

 

Praktijkgids Successieplanning – editie 2019-2020              BELGISCH RECHT 

Behelst de nieuwste ontwikkelingen in erfrecht,  

schenkingsrecht, huwelijksvermogensrecht, alsook de hiermee gepaard gaande 

bijsturingen in het registratie- en successierecht. Ook de verplichte inschrijving in het 

KBO- en UBO-register voor maatschappen, vennootschappen en stichtingen zijn 

opgenomen. Bespreekt de impact van het nieuwe  ondernemingsrecht (2018) 

en vennootschapsrecht (2019). Verwerkt de recente bijsturingen c.q. standpunten van de 

Vlaamse Belastingdienst inzake erf- en schenkbelastingen. Voorzien van 

praktijkvoorbeelden,  wetenschappelijk onderbouwd met bronvermelding van 

toepasselijke rechtspraak, rechtsleer en fiscale standpunten. Bevat clausules voor akten, 

kruisverwijzingen en trefwoordenregister.  

J.Ruysseveldt (978949199260) begin mei 2019  1028 pag.  € 290,00 (ex.6% btw, 

ex.porto) 

uitsluitend te bestellen bij : info@ruysseveldt.be   of   bij  :   jurilogie@jurilogie. 

 

Renteberekening in Belastingzaken - het in rekening brengen en het vergoeden van 

rente (Fiscale Monografieën nr. 159) 

Volledige overzicht van alle type renteregelingen die bij de heffing en inning van alle 

soorten belastingen aan de orde kunnen komen. Inhoud van deze renteregelingen - 

zowel individueel als in onderlinge samenhang – worden getoetst op evenwichtigheid en 

proportionaliteit. 

R.Bos-Schepers e.a. (K-9789013144307) november 2019     256 pag.    € 89,95 

 

Special Tax Zones and EU Law - Theory, Implementations, and Future Challenges 

Provides a general legal theory for special tax zones (STZs) and insights on the 

substantial and procedural aspects in the implementation of the new model of the Social 

Cohesion Zone in the context of the European Union (EU) cohesion policy. Works out a 

comprehensive theory for STZs in the field of European tax law, dealing incisively with 

the interface of STZs with such essential legal and tax aspects as the following: customs 

union provisions; benefits on direct and indirect taxation; State-aid rules; free movement 

of persons; harmful tax competition; and the role of EU social cohesion policies and their 

implementation. Detailed reviews of Member States’ practice in existing STZs and their 

tax regimes are thoroughly described. 

C.Cipollini (KL-9789403518855) december 2019     ca. 400 pag. geb.    ca. € 139,00  

 

Studies over Verwijzingsinstructies in Belastingzaken 

De belastingkamer van de Hoge Raad is erop gericht zaken op efficiënte wijze af te 

handelen. Dit lot is echter niet voor iedere zaak weggelegd. Zo kan het voorkomen dat in 

feitelijke aanleg een stelling van feitelijke aard onbesproken is gebleven. Wanneer de 

Hoge Raad onderzoek daarvan na cassatie aangewezen acht, dient de zaak te worden 

verwezen om die stelling te onderzoeken. In een dergelijke verwijzing ligt een opdracht 

aan de feitenrechter besloten. Deze opdracht, die elk verwijzingsarrest van nature bevat, 

kan worden verbijzonderd door hieraan één of meer specifieke instructies toe te voegen. 

Hoe functioneert de verwijzingsprocedure in belastingzaken? Welke vormen neemt de 

verwijzingsinstructie aan? En wat bepaalt de grenzen van de rechtsstrijd na verwijzing?  

L.Pieterse (K-9789013154191) juli 2019   88 pag.    € 24,95 

 

Succesvol Procederen bij de Belastingrechter 

Praktische en complete informatie over de wijze waarop bezwaar kan worden gemaakt 

tegen belastingaanslagen en over de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de 

belastingrechter. 

M.Jansen (S-9789012404761) juni 2019       176 pag.    € 39,95 

 

Tax Treaty Residence of Entities                                 UITERST ACTUEEL  

mailto:info@ruysseveldt.be


Thorough examination of the treaty rules on the residence of entities, Art. 4 of the OECD 

Model Convention (OECD MC). Changes to the OECD MC have raised questions about the 

concept of residence as it applies to entities. It is of great importance to be able to 

determine who or what is considered ‘resident’ within the meaning of tax treaty 

provisions. However, the concept of residence has never been fundamentally adjusted to 

current circumstances in which technological developments make it possible for 

corporations to explore the wide gap between their actual business operations and the 

‘legalistic’ requirements for corporate residence. In seeking a definition of the term 

‘resident’ that covers all uses in treaties, the analysis draws on, in addition to the current 

and earlier iterations of the OECD Model Law itself, such elements as the following: 

domestic law meaning of residence in the tax law of France, Germany, Netherlands, UK 

and USA; Art. 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties; historical 

documents that uncover the ordinary meaning of treaty terms; tax treaty case law and 

court decisions; and  fiscal, tax and legal scholarship surrounding the concept of 

residence for taxation purposes. The analysis includes a comprehensive description of 

tiebreaker rules, various perspectives on ‘place of effective management’ and policy 

considerations as to the further development of the treatment of entities under double 

tax conventions. It deals with the various perspectives on ‘place of effective 

management’. 

J.Gooijer (KL-9789403513010)  oktober 2019    376 pag.geb.    ca. € 159,00 

 

Taxing Global Digital Commerce 

Detailed and up-to-date analysis of income tax and VAT developments regarding digital 

commerce under the OECD and G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) reforms. 

Explores the new EU VAT rules for both tangible and intangible Internet supplies and the 

implications of digital commerce for US state retail sales and use tax regimes, taking 

account of significant developments resulting from the 2018 US Supreme Court decision 

in Wayfair. Analyses  practical tax consequences of digital commerce from a 

multijurisdictional perspective and uses examples to illustrate application of different 

taxes to digital commerce transactions. In-depth treatment of topics as: how tax rules 

governing cross-border digital commerce are increasingly applied to all cross-border 

activities; how tax rules and institutional processes have evolved to confront challenges 

posed by digital commerce; how an emerging ‘tax war’ is developing whereby different 

countries are unilaterally imposing new direct tax rules; how digital commerce increases 

the complexity of implementing and enforcing the collection of VAT/GST in cross-border 

situations; how technology enhances cross-border tax information exchanges; how 

technology reduces compliance and enforcement costs. 

A.Cockfield e.a.(KL- 9789041167095) 2e dr. dececember 2019  544 pag. geb.   ca. € 

205,00 

 

Teksten Europees Belastingrecht – 2019/2020                           JAARLIJKSE 

UITGAVE 

EU-richtlijnen inzake moeder-dochter en fusies, alsmede de teksten van de richtlijnen. 

Ook de ruim 300 arresten van het EU Hof van Justitie staan hier alsmede een overzicht 

van alle zaken die per 1 juni 2019 op het terrein van de directe belastingen bij dat Hof 

aanhangig zijn.  

K.v.Raad (red.)(K-9789013154030) september 2019         2256  pag.   € 59,95 

 

Teksten Internationaal Belastingrecht – 2019/2020            JAARLIJKSE UITGAVE 

Van meer dan 30 verdragen is de complete tekst opgenomen en van nog eens ruim 15 

verdragen een uittreksel. Daarnaast is van een aantal verdragen tevens de buitenlandse 

tekst opgenomen. Het geheel wordt gecompleteerd met overzichten van een reeks 

buitenlandse belastingstelsels alsmede van de belangrijkste arresten van de Hoge Raad. 

Geactualiseerd. 

K.v.Raad (red.)(K-9789013154054) september 2019         3696 pag.   € 73,95 

SETPRIJS voor beide bovenstaande teksten € 94,95  (K-9789013154023) 

 

de Toekomst van de Vennootschapsbelasting - Lessen uit 50 jaar Wet VPB 1969 

De Wet VPB 1969 viert in het jaar waarin deze publicatie verschijnt haar 50-jarig 

bestaan.  Bijdragen zijn gerubriceerd volgens de wettelijke volgorde van de Wet VPB 

1969, voorafgegaan door beschouwingen over geschiedenis, fundamentele problemen, 



alsmede de invloeden op de vennootschapsbelasting. De bundel wordt afgesloten met 

enige bijdragen over de toekomst van de vennootschapsbelasting en mogelijke 

alternatieve systemen. 

A.Stevens,J.v.d.Streek(red.) (K-9789013153415) juli 2019    456 pag.    € 49,95 

 

Transport en Aanverwante Diensten – BTW analyse van de logistieke sector  

BELGISCH RECHT 

Legt de btw-regeling uit zoals die van toepassing is in de sector van het goederenvervoer 

en de hiermee samenhangende diensten.  Centraal staat de correcte facturering van de 

vervoerprestaties. Bijgevolg komen de problematiek van plaats en schuldenaar van de 

btw aan bod, alsook de verhuur van transportmiddelen (opleggers, palletten, containers) 

en hun toepasselijke btw-regeling. Ook de talrijke vrijstellingen van toepassing in de 

sector van het goederenvervoer worden besproken. Verhuur van opslagruimte en de 

opslag van goederen in het kader van vervoer van goederen wordt in een apart 

hoofdstuk grondig behandeld. De nieuwe optionele regeling van verhuur van ruimte voor 

de opslag van goederen in B2B vanaf 1 januari 2019 wordt in een apart hoofdstuk 

toegelicht. Ten slotte worden de verplichtingen van de vervoerder en opdrachtgever 

telkens ook weergegeven.  

S.Ruysschaert (M-9789046609699) juni 2019    98 pag.    € 28,00 

 

Van de BV naar de BVBA naar de BV. -  de civiele mogelijkheden en fiscale gevolgen 

van de grensoverschrijdende rechtsvormwijziging uiteengezet                                                                          

Onderzoektt de civiele mogelijkheden en fiscale gevolgen zijn van wijzigen van 

Nederlandse BV  in een Belgische BVBA en andersom, al dan niet met verplaatsing van 

de werkelijke zetel. 

A.Benhammou (scriptie EUR)  september 2018   55 pag    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

VAT for Economists - guide for businesses operating cross-border BELGISCHE UITGAVE 

Provides a clear overview of the VAT-system in the EU. The focus lies on explaining the 

VAT consequences of economic transactions. The right of deduction has been referred to 

as the “cornerstone” of the VAT system, through the relationship between input and 

output one can even speak about the heart of the VAT system. The invoice which 

complies with the rules (possession of a correct invoice) is the “ticket of admission” to 

the right to deduct. The deduction system is meant to relieve the trader of the burden of 

the VAT payable or paid in the course of all his economic activities, provided these are 

subject to VAT. The approach is very practical. The VAT system is explained by examples, 

drawings and overview diagrams. 

S.Ruysschaert (M-9789046609989) 2e dr. oktober 2019     138pag.    € 31,00 

 

Verplichte en Bindende Arbitrage in het MLI  - Verbetering rechtspositie 

belastingplichtigen in het internationale belastingrecht ? 

Juni 2017 is in Parijs het multilateraal instrument (‘MLI’) ondertekend. Het MLI 

introduceert BEPS-maatregelen ter bestrijding van verdragsmisbruik en verbeterde 

geschillenbeslechting. Hier een diepgravende uiteenzetting van de werking van Deel VI 

(Arbitrage) van het MLI. Er wordt stilgestaan bij de voor Nederland relevante gemaakte 

keuzes en voorbehouden. Gaat in op werking van de regeling voor verplichte en bindende 

arbitrage (Deel VI) in het MLI. Brengt orde in de gemaakte keuzes en voorbehouden die 

voor Nederland relevant zijn. Pleit voor betere rechtspositie van belastingplichtigen in 

internationale belastingrecht. 

R.Bane (K-9789013155142) september 2019            88 pag.    € 41,95 

 

W.Brink,J.v.Sonderen (S-9789012405126) 14e dr. september 2019    496 pag.    € 80,00 

 

Wegwijs in de BTW - editie 2019 

Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen – editie 2019 

Het gaat daarbij om ondernemers in de inkomstenbelasting dan wel de Vpb 

(eenmanszaak, maatschap/vof, commanditaire vennootschap en nv/bv). Uitgebreid 

komen de regels inzake de fiscale winstbepaling voor de IB-ondernemer en de Vpb-

ondernemer aan de orde. Specifieke onderwerpen als de deelnemingsvrijstelling, fiscale 

eenheid, fusievormen en splitsing worden eveneens besproken evenals de fiscale regeling 

voor de aanmerkelijkbelangaandeelhouder.  



In ruime mate wordt verwezen naar wetgeving, rechtspraak en beleidsbesluiten. De stof 

wordt in veel gevallen verlevendigd met (cijfer) voorbeelden.  

A.v.SDongen e.a.(S-9789012405102) 14e dr. augustus 2019   746 pag.    € 75,95 

 

Wegwijs in de Inkomstenbelasting - editie 2019 

Na een algemene introductie in de IB wordt eerst gekeken naar de partnerregeling en de 

toerekening van de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen. Daarna worden de drie 

boxen van de Wet IB 2001 behandeld. Ook wordt ingegaan op de arbitragemogelijkheden 

tussen de boxen. De persoonsgebonden aftrek en de heffingskortingen komen aan de 

orde, alsmede de buitenlandse belastingplicht. Ook aan de dividendbelasting wordt kort 

aandacht besteed.  

J.v.Sonderen e.a.(S-9789012404570) 13e dr.  augustus 2019       432 pag.    € 64,95 

 

Wegwijs in de Loonbelasting – editie 2019 

In de nieuwe druk van Wegwijs in de Loonbelasting is de belastingwetgeving opgenomen 

die medio 2019 van kracht is en is alle jurisprudentie tot op dit moment verwerkt. 

P.Eenhoorn e.a.(red.) (S-9789012405225) 13e dr. augustus 2019      248 pag.    € 69,95 

 

Wegwijs in de Overdrachtsbelasting – editie 2019 

Zowel de materiële aspecten (belastbaar feit, maatstaf van heffing, tarief, vrijstellingen), 

als de formele aspecten (aansprakelijkheid, boeten en sancties, rechtsmiddelen) komen 

uitgebreid over het voetlicht. Overdrachtsbelasting kan samenlopen met omzetbelasting. 

Daarom worden in een afzonderlijk hoofdstuk niet alleen de algemene uitgangspunten en 

de systematiek van de omzetbelasting besproken, maar ook de specifieke btw-aspecten 

bij levering van onroerende zaken en vestiging van beperkte rechten daarop. 

J.v.Straaten (S-9789012404587) 24e dr. augustus 2019     842 pag.    € 79,95 

 

Wegwijs in de Successiewet – editie 2019 

Besteedt op overzichtelijke wijze aandacht aan de twee heffingen die ten grondslag 

liggen aan de Successiewet 1956, te weten de erfbelasting en de schenkbelasting. 

Achtereenvolgens komen in dit boek aan de orde het belastbaar feit, de fictiebepalingen, 

waardering, tarief en vrijstellingen, bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, internationale aspecten 

en de formele bepalingen die betrekking hebben op de Successiewet 1956. Aan de 

civielrechtelijke aspecten van de behandelde onderwerpen wordt op compacte wijze 

aandacht besteed door middel van een praktische verklarende lijst van civielrechtelijke 

begrippen. De materie wordt geïllustreerd door vele praktijk- en cijfervoorbeelden. Deze 

24e  druk is geactualiseerd op basis van de per 1 juli 2019 geldende wet- en regelgeving 

en de tot dan toe verschenen jurisprudentie.  

F.Sonneveldt (S-9789012404556) 24e dr. begin september 2019    548 pag.    € 69,95 

 

Wegwijs in de Vennootschapsbelasting - editie 2019 

De problematiek van de Vpb wordt in begrijpelijke taal uitgelegd, met cijfervoorbeelden. 

Jurisprudentie, resoluties en wetswijzigingen zijn bijgewerkt tot en met 1 februari 2019. 

M.Boer,J.Bouwman (S-9789012404563) 16e dr. mei 2019   1300 pag.    € 89,05 

 

de Wet Inkomstenbelasting 2001 – editie 2019                   JAARLIJKS HANDBOEK 

Bestrijkt de gehele inkomstenbelasting, en de internationale context daarvan, en tevens 

het loonbegrip uit de loonbelasting en alles wat daarmee op hoofdlijnen samenhangt. 

Bekende begrippen zoals verliescompensatie, partnerschap, (winst uit) onderneming, 

dienstbetrekking, loon, nevenwerkzaamheid, periodieke uitkering, aanmerkelijk belang 

en vaste inrichting worden aan de hand van de vaak omvangrijke en deels al wat oudere 

rechtspraak neergezet. De actualiteit van bijvoorbeeld het afgezonderd particulier 

vermogen, het fiscale pensioenrecht, de 30%-regeling voor extraterritoriale werknemers 

in de loonbelasting, de fameuze terbeschikkingstellingregeling, de vele facetten van de 

eigen woning, evenals de uitgaven voor lijfrenten en specifieke zorgkosten komen tot 

leven via onder meer de vele besluiten van de staatssecretaris van Financiën. Met vele 

voorbeelden,rechtspraak,literatuur. 

C.Dijkstra, G.Meussen e.a.(S-9789012404891) augustus 2019   716 pag.   € 105,75 

 



Zaken Doen met het Buitenland - intracommunautaire handel, uitvoer-invoer en 

driehoeksverkeer                                                                               BELGISCH 

RECHT 

Zakendoen met het buitenland brengt heel wat btw-verplichtingen met zich mee. 

Behandelt aan de hand van voorbeelden meest in de praktijk voorkomende transacties 

met buitenland. Betreft intracommunautair handelsverkeer van gewone goederen maar 

ook invoer en uitvoer. Vanaf 1 januari 2020 treden de "VAT quick fixes" in werking: meer 

rechtszekerheid inzake bewijs bij intracommunautaire leveringen en ook op het vlak van 

kettingverkopen werden wettelijke vermoedens ingevoerd die bepalen in welke relatie 

het vervoer (en dus de vrijstelling) moet geplaatst worden als de “tussenhandelaar” voor 

het vervoer instaat. 

S.Ruysschaert (M-9789046610114) 2e dr. december 2019    212 pag.    € 42,00 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Verschenen in 2018 : 

 

Advanced Issues in International and European Tax Law 

Examines recent developments and high-profile debates that have arisen in the field of 

international tax law and European tax law. Topics such as international tax avoidance, 

corporate social responsibility, good governance in tax matters, harmful tax competition, 

state aid, tax treaty abuse and the Financial Transaction Tax are considered. The 

OECD/G20 project on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) features prominently. The 

interaction with the European Union's Action Plan to strengthen the fight against tax 

fraud and tax evasion is also considered. Particular attention is paid to specific BEPS 

deliverables, exploring them through the prism of European Union law. Can the two 

approaches be aligned or are there inherent conflicts between them? Also explores 

whether, when it comes to aggressive tax planning, there are internal conflicts between 

the established case law of the Court of Justice and the emerging policy of the European 

institutions. Offers a review of issues which are of constitutional importance to the 

European Union.  

C.Panayi (Hart-9781509921096) april 2018      376 pag.    ca. € 52,00 

 

de Auto, Zakelijk en Privé (Fiscale Praktijkreeks) 

Behandelt de situatie zowel voor werknemers als voor ondernemers en dga’s. Aan de 

orde komen o.a. keuze eigen auto/auto van de zaak, bijtelling, kilometeradministratie,  

belastingvoordelen voor (zeer) zuinige auto’s, overgangsmaatregelen bij aanpassingen 

van de CO2-grenzen, nieuwe omzetbelastingregels, bijzondere regeling voor bestelauto’s, 

grijskentekenregeling en vrijstelling voor buitenlandse auto’s. Uiteraard worden de 

mogelijke consequenties van Lenteakkoord 2012 en andere aangekondigde 

wetswijzigingen besproken.  

H.Elbert (S-9789012396479) 5e dr. december 2018   150 pag.    € 29,00 

 

Belastbaar Resultaat uit Overige Werkzaamheden (FED Brochure) 

Onderscheidt de volgende deelgebieden van inkomsten van belastingplichtigen die in 

deze inkomenscategorie thuishoren: 1) Uit arbeid genoten voordelen, die niet te 

herleiden zijn tot een onderneming of dienstbetrekking, zoals inkomsten van freelancers, 

alfahulpen, gastouders, overblijfmoeders, journalisten, artiesten, sporters, geestelijken 

en gemeenteraadsleden. 2) Ontvangen inkomsten vanwege het beschikbaar stellen van 

vermogensbestanddelen aan de eigen vennootschap, onderneming, werkzaamheid of 

vennootschap van een verbonden persoon (tbs-regeling). 3) Lucratieve belangen. 

S.Douma e.a. (K-9789013147766)  2e dr. begin maart 2018   152 pag.    € 52,95 

 

Belastingheffing van Coöperaties (FED Brochure) 

Schetst het unieke karakter van een coöperatie als samenwerkingsvorm en rechtsvorm. 

Welke zijn voorwaarden en werking van het specifieke fiscale coöperatieregime ? Tegen 

welke problemen lopen coöperaties in de praktijk aan ? Welke gevolgen hebben de 

verschillende hoedanigheden en belangen van leden voor de belastingheffing ? Geheel 

nieuw in deze 3e druk is de wijziging per 01-01-2018 van de dividendbelasting. 

Kwalificerende houdstercoöperaties zijn met ingang van deze datum inhoudingsplichtig 



voor de dividendbelasting, terwijl bij reële (ondernemers)coöperaties die inhoudingsplicht 

niet aan de orde is.  

H.v.d.Hurk,J.Nillesen (K-9789013145403) 3e dr. augustus 2018        256 pag.    € 62,50 

 

Belastingwetten–Kluwer pocket 2018                                      JAARLIJKE UITGAVE 

Bevat alle belangrijke – per 01-01-2018 - geldende wetgeving. Ook de na dit tijdstip in 

werking tredende wetgeving opgenomen. Het betreft de meest relevante wettelijke 

bepalingen voor de praktijk voor zover de wijzigingen daarvan reeds in het Staatsblad 

zijn gepubliceerd en voor zover de inwerkingtredingsdatum van die wijzigingen bekend is. 

De toekomstige versie van het wetsartikel wordt cursief opgenomen na de per januari 

geldende tekst. Verder zijn ook bepalingen van overgangsrecht opgenomen. Via een code 

is er toegang tot de webversie.  

L.Cazander,J.Ganzeveld(K-9789013144536) begin februari 2018  2320 pag.  € 30,45 

Luxe Ingebonden Editie (K-9789013148435)  € 67,95 

 

Sdu – Verzameling Belastingwetten 2018 

De vergelijkbare en gelijkwaardige concurrende wettenbundel,ook met toegang 

webversie. 

J.Zwemmer (red.) (S-9789012401500) begin februari 2018   2450 pag.    € 29,50 

 

Belgisch Belastingrecht in Hoofdlijnen                                        BELGISCH RECHT      

Hét naslagwerk voor de Belgische fiscaliteit met achterin een waardevol 

trefwoordenregister.  

J.Couturier e.a.(M-9789046609347) 23e dr. september 2018   1394 pag. geb.    €195,00 

 

Bestuurlijke Boeten in het Belastingrecht 

Verheldert en becommentarieert geldende materiële en formele regelgeving omtrent het 

fiscale belastingrecht. Ook in het fiscale boeterecht zien we nu onder meer bestraffing 

van medeplegers, feitelijk leidinggevenden, medeplichtigen, doen plegers en 

uitlokkers. Hierbij wordt ruimschoots aandacht geschonken aan jurisprudentie van de 

Nederlandse belastingrechter en het Europese Hof voor de rechten van de 

mens. Vanwege de toenemende stroom aan jurisprudentie en nieuwe wetgeving op 

gebied van het boeterecht is het fiscale boeterecht onderhevig aan continue verandering. 

Geeft stand van zaken op 15 januari 2018. 

F.Haas (K-9789013147674)  5e dr. maart  2018     336 pag.    € 67,50 

 

Boekhouden voor Fiscaal Juristen 

Begint met een hoofdstuk waarin de belangrijkste boekhoudkundige begrippen en regels 

worden uitgelegd. Daarna komen de volgende onderwerpen aanbod: fiscale 

winstbepaling van een eenmanszaak; fiscale winstbepaling van een besloten 

vennootschap; inbreng van een eenmanszaak in een samenwerkingsverband; inbreng 

van een eenmanszaak in een besloten vennootschap; consolidatie; administratieve 

verwerking van de omzetbelasting. Studieboek. 

M.Nijholt (B-9789462905795)  5e dr. december 2018   282 pag.    € 31,00 

 

Bouwen en Douwen – Overgauwbundel 

Dit liber amicorum is aangeboden aan mr. J.A.C.A. Overgaauw bij afscheid als 

vicepresident van de Hoge Raad op 20 december 2017. Een boeiende bundel fiscale 

bijdragen (ca. 40).  

M.Feteris,L.Stevens,B.Verhoeven (K-9789013146578) januari 2018  348 pag.    € 39,95 

 

BTW en Internationaal Dienstenverkeer (FED Brochure) 

Helpt de btw-aspecten van internationaal dienstenverkeer te begrijpen. Complexiteit rond 

de plaats van dienst leidt in de praktijk vaker tot fouten. Met als nare consequentie 

discussie met belastingautoriteiten in meerdere landen en mogelijke naheffingsaanslagen 

en boetes; Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar van directe naar indirecte 

belastingen, en van een industriële economie naar een diensteneconomie. Door 

ontwikkelingen op IT-gebied en in de entertainmentbranche en door nieuwe 

technologieën, zoals 3D-printen, neemt het belang van intellectueel eigendom toe en 

vervagen landsgrenzen. De wettelijke OB-regelingen in internationale context worden 

toegelicht en zijn waar mogelijk ondersteund met voorbeelden.  



I.Haaren,M.Merkx (K-9789013147995)  januari 2018   132 pag.    € 58,50 

 

Compendium Fiscaliteit & Vastgoed 

Deze 2e editie is geheel bijgewerkt naar de actuele stand van zaken in 

belastingwetgeving. Daarnaast ook een nieuw hoofdstuk omtrent de schenk- en 

erfbelasting. Ook deze belastingen bevatten immers bijzondere regelingen met 

betrekking tot vastgoed, zoals de bijzondere schenkingsvrijstelling voor eigen woningen, 

die hier niet mogen ontbreken. 

E.Heithuis e.a.(K-978948688) 2e dr. juli 2018    560 pag.    € 81,95 

 

Compendium Vennootschapsbelasting 

Alle belangrijke leerstukken uit de Wet op de vennootschapsbelasting die voor het 

bedrijfsleven relevant zijn komen aan bod, zoals vrijstelling, renteaftrekregels, fiscale 

eenheid, faciliteiten bij fusies en splitsingen en verliesverrekening. De 

vennootschapsbelasting staat fors onder druk door internationale ontwikkelingen in 

G20/OESO- en EU-verband. Zo spelen maatregelen, die zijn vastgesteld om een einde te 

maken aan belastingbesparende constructies die internationaal opererende bedrijven 

gebruiken, een grote rol. Er lopen zelfs staatssteunprocedures tegen bekende 

internationale bedrijven als Apple, Ikea en Starbucks.  

R.v.d.Dool,E.Heithuis e.a. (K-9789013147391) 17e dr. begin juli 2018   608 pag. € 66,95 

 

Country-by-Country Reporting (Fiscale Monografieën nr. 154) 

Vanaf 1 januari 2016 geldt voor multinationals met een omzet vanaf € 750 miljoen een 

nieuwe documentatieverplichting: Country-by-Country Reporting. Dit is onderdeel van de 

transparante initiatieven van de OESO en de EU. Beantwoordt essentiële vraagstukken 

die zich veelvuldig in de praktijk voordoen. Wat houden het landenrapport, het 

groepsdossier en het lokaal dossier exact in ? Wat is het doel van CbC Reporting? En wat 

is haar ontstaansgeschiedenis ? Naast de oorsprong en toepassing van Country-by-

Country Reporting, wordt uitgebreid ingegaan op het ontvangen en verzenden van 

landenrapporten, ook op specifieke onderwerpen als boetes, gepast gebruik en 

vertrouwelijkheid van informatie.Toekomst van CbC Reporting krijgt speciale aandacht, 

waaronder de OESO 2020 evaluatie en het vraagstuk van Publieke CbC Reporting.  

N.Smetsers (K-9789013151923)  begin december 2018    248 pag.    € 92,95 

 

Dividendbelasting                                                        

Deze staat middenin het brandpunt van politieke aandacht. Hoewel in het regeerakkoord 

is besloten om deze vorm van belasting per 2020 af te schaffen, staat de toekomst van 

dit type belasting alles behalve vast, maar de komende jaren zal dividendbelasting in 

Nederland zeker een grote rol spelen. Alhier een volledige, systematische en 

wetenschappelijke benadering van het onderwerp met niet aandacht voor materiële 

verschuldigdheid van dividendbelasting, verrekening en teruggave van dividendbelasting, 

formeelrechtelijke aspecten van de heffing (inhouding, afdracht, brutering, naheffing en 

verhaal) en de internationale, Europeesrechtelijke en koninkrijkaspecten. Deze nieuwe 

editie is volledig herzien naar aanleiding van actuele wetswijzigingen, met name voor 

uitkeringen door coöperaties en uitbreiding van inhoudsvrijstelling, evenals gewijzigde 

internationale en EU-regelgeving. De nieuwste jurisprudentie wordt uitgebreid belicht, 

met name op het gebied van EU-recht en schenkt  aandacht aan de uitwerking van 

leerstukken van de onzakelijke lening en middellijk inkoop.  

O.Marres (K-9789013123784) 5e dr. begin mei 2018    300 pag.    € 69,95 

 

Duidelijkheid van Fiscale Wetgeving - een onderzoek naar een nadere invulling van 

kwaliteitseis van eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid voor fiscale wetgeving 

Het in de maatschappij aan de orde stellen van de complexiteit van fiscale wetgeving 

komt de laatste jaren steeds vaker voor. Deze complexiteit is vaak het gevolg van het 

veelvuldig gebruik van fiscale wetgeving als beleidsinstrument en de implementatie van 

Uniewetgeving. Het gevolg is dat fiscale wetgeving niet langer meer als betrouwbaar 

kompas kan fungeren om de fiscale gevolgen van bepaalde handelingen te voorzien. 

Binnen een rechtsstaat heeft evenwel als uitgangspunt te gelden dat wetgeving duidelijk 

behoort te zijn. Dit uitgangspunt is met name van belang, indien wetgeving gepaard gaat 

met overheidsoptreden waarbij een inbreuk wordt gemaakt op de grondrechten van 

burgers. Dat de overheid de eis van duidelijkheid hoog in het vaandel heeft staan blijkt 



onder meer uit de nota Zicht op wetgeving. In deze nota stelt de overheid dat wetgeving 

zodanig moet worden geformuleerd, dat degene die met wetgeving te maken krijgen 

duidelijk voor ogen hebben wat de wetgever wil en bedoelt en wat burgers mogen doen, 

dan wel juist verplicht zijn te doen. De vraag wordt beantwoord in hoeverre de overheid 

deze eis van duidelijkheid voor fiscale wetgeving daadwerkelijk heeft ingevuld. In kaart 

wordt gebracht welke duidelijkheids-voorwaarden rechtsliteratuur, jurisprudentie en 

wetgevingspraktijk aan fiscale wetgeving stellen. 

R.v.d.Heuvel (S-9789012403511) december 2018    262 pag.    € 57,00 

 

Economisch Eigendom (FED Brochure) 

Wat verstaan we precies onder het begrip economische eigendom? De meeste definities 

schieten tekort, omdat de reikwijdte van het begrip onvoldoende wordt onderkend. Hier 

wordt uitgelegd welke de kenmerken van economische eigendom in fiscale zin zijn, 

onderbouwd met een uitgebreide bespreking van relevante jurisprudentie en literatuur. 

Daarnaast wordt ook een aantal civielrechtelijke aspecten van de economisch eigenaar 

erbij betrokken,zoals bescherming van zijn of haar positie en de verschillende wijzen 

waarop economische eigendom kan worden overgedragen. Het begrip economische 

eigendom heeft voor ondernemingen (vanzelfsprekend) bijzondere relevantie in de 

context van winstbepaling.  

A.de Leeuw (K-9789013148015) maart 2018    100 pag .   € 44,95 

 

Elementair Belastingrecht voor Economen & Juristen – 2018-2019      JAARLIJKS 

Nadruk ligt op de winstbepalingsvraagstukken in de IB en Vpb. Maar 

samenwerkingsvormen, fusies en ondernemersfaciliteiten komen ook aan bod. 

Omzetbelasting wordt uitvoerig belicht en er is aandacht voor loonheffingen en de 

internationale werking van ons belastingstelsel. 

 L.Stevens,R.de Smit (K-9789013149173) juli 2018     476 pag.    € 61,95 

 

de Eigen Woning (FED Brochure) 

Handige praktijkbrochure over de complexe fiscale regelgeving rond huizenkopen, 

verhuizen, samenwonen of gezinsuitbreiding. Niet alleen inkomstenbelasting, ook  

erfbelasting, overdrachtsbelasting en onroerende zaakbelasting. Geactualiseerde nieuwe 

editie. 

J.v.d.Berg,E.Hoepelman (K-9789013145441) 5e dr.maart 2018     196 pag.    € 67,50 

 

Elsevier (= Nextens) BTW Almanak - 2018     

compleet, praktisch naslagwerk voor kleine en grote bedrijven én hun fiscale adviseurs. 

Los van het doen van de btw-aangifte, ook onmisbaar bij het nemen van 

bedrijfsbeslissingen voor korte en lange termijn. Wordt geraadpleegd door specialisten 

betrokken bij de uitvoering van de btw-regels door de Belastingdienst en door 

toezichthouders op die uitvoering.                     

(RB-9789035249783) februari 2018    609 pag.    € 130,40 

 

Elsevier (= Nextens) IB Almanak - 2018                     DE PROFESSIONELE UITGAVE 

Naast een complete en actuele handleiding voor de aangifte inkomstenbelasting, 

premieheffing én extra informatie over de digitale winstaangifte, is in de IB Almanak ook 

informatie opgenomen die specifiek de relaties tussen de (belasting)adviseur en de fiscus 

en tussen de (belasting)adviseur en zijn cliënt behandelt. Hierbij wordt aandacht 

geschonken aan bijvoorbeeld de uitstelregeling, schatting belastbaar inkomen, 

bewaarplicht, elektronische handtekening en de wetgeving ter voorkoming van witwassen 

en financieren van terrorisme. Bovendien zijn in de IB Almanak alle relevante wetteksten 

en besluiten opgenomen. 

Deel II bevat een overzicht van alle wijzigingen 2018 én de integrale wettekst IB 2001 

met alle wijzigingen per 1 januari 2018 daarin speciaal uitgelicht. De rubriek 

jurisprudentie geeft een terugblik op de belangrijkste uitspraken van de Hoge Raad. In 

aanvulling op de extra informatie voor de adviseur uit Deel I vindt men in Deel II ook alle 

belangrijke informatie over horizontaal toezicht, beoordeling van arbeidsrelaties, de 

winstaangifte en ondernemerschap.  

DEEL I:  W.Buis e.a.(9789035249769) januari 2018    700 pag.    € 130,40 

DEEL II:  W.Buis e.a.(9789035249776) maart 2018    400 pag.     €  73,15 



De bekende consumentenuitgave Elsevier’s Belasting Almanak zal vanaf 2018 niet meer verschijnen. 
Het alternatief is nu de Kluwer Belastinggids 2018 (zie verderop) 

 

Elsevier (= Nextens) Vpb Almanak - 2018                     JAARLIJKSE UITGAVE 

De VPB Almanak is de meest professionele handleiding bij voor aangifte. Ook wordt 

ingegaan op gebeurtenissen in het bestaan van een onderneming waarbij extra aandacht 

moet worden besteed aan fiscale aspecten van te nemen beslissingen, bijv. de omzetting 

van een eenmanszaak in een bv of nv, fusie en reorganisatie, splitsing, bedrijfsopvolging 

en de geruisloze terugkeer uit de bv. In deel I is er extra aandacht voor renteaftrek in de 

vennootschapsbelasting, de behandeling van de zogenoemde onzakelijke lening, het 

vermijden van verliesverdamping en de innovatiebox. In deel II vindt u onder meer 

belangrijke informatie over horizontaal toezicht en bestuurdersaansprakelijkheid, en ook 

weer overzichten van de belangrijkste jurisprudentie en beleidsbesluiten van het 

afgelopen jaar. Tevens zijn de onderwerpen die de buitenlandse dimensie van 

vennootschapsbelasting raken, gebundeld in deel II. 

DEEL I:  A.v.d.Bos e.a.(9789035249820)  april 2018    528 pag.    € 130,40 

DEEL II:  A.v.d.Bos e.a.(9789035249837) maart 2018    408 pag.     €  73,15 

 

European Tax Law. Vol. 1: General Topics and Direct Taxation (Fiscale 

Handb.nr.29) 

Textbook for advanced students and reference book for Tax law or Community law 

practitioners. Offers a systematic survey of the tax implications of European integration 

and of Community tax harmonization policy, a discussion of the Community tax rules in 

force and pending, and a discussion of the EC Court's case law in tax matters. Volume II 

of this book, to be released in the near future, will cover harmonization of indirect 

taxation, energy taxation. 

P.Wattel e.a. (K-9789013133608) 3e dr. augustus 2018     1012 pag.    € 124,95 

 

European Tax Law. Volume 1: General Topics and Direct Taxation (student ed.) 

Textbook for advanced students and reference book for Tax law or Community law 

practitioners. Offers a systematic survey of the tax implications of European integration 

and of Community tax harmonization policy, a discussion of the Community tax rules in 

force and pending, and a discussion of the EC Court's case law in tax matters. Volume II 

of this book, to be released in the near future, will cover harmonization of indirect 

taxation, energy taxation and capital duty, as well as administrative cooperation in the 

field of indirect taxation. 

P.Wattel e.a. (K-9789013133592) 7e dr. maart 2018     576 pag.    € 74,95 

 

de Financiële Planning van de DGA (Wegwijzer Financieel Advies) 

De regelgeving omtrent de BV is drastisch veranderd. Dit maakt het adviseren van 

directeur-grootdeelaanhouders (dga) zeer uitdagend. Zij hebben te maken met zowel 

financiële, fiscale als juridische vraagstukken. Actuele handige uitgave voor dga’s om zelf 

te bestuderen. 

R.Meijer,J.Nibbering (red.)(K-9789013149647) 9e dr. juli 2018   160 pag.    € 56,50 

 

Fiscale Behandeling van de DGA 

Bij de behandeling wordt ingegaan op de diverse fiscale wet- en regelgeving waarmee de 

DGA te maken krijgt. Centraal staan : Wet inkomstenbelasting 2001, Wet op de 

loonbelasting 1964, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Successiewet 1956. 

Eerst volgt behandeling op hoofdlijnen van de verschillende fiscale regelingen waarmee 

een DGA te maken krijgt. In het tweede gedeelte wordt op thematische wijze ingegaan 

op de fiscale gevolgen van een aantal veelvoorkomende situaties waarmee een DGA in 

de praktijk geconfronteerd kan worden. 

S.Mol-Verver (B-9789462905429) 6e dr. begin oktober 2018    ca. 280 pag.   € 38,50 

 

Fiscaal Memo 2018.2                                                    VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bevat de voornaamste feitelijke gegevens (bedragen, forfaits, drempels, percentages 

e.d.) voor de dagelijkse praktijk als deskundige. Alle feiten en cijfers geactualiseerd naar 

de stand per 1 januari 2018. Niet alleen het gedrukte exemplaar is volledig herzien, ook 

de content in de Fiscaal Memo App is volledig bijgewerkt, inclusief alle rekenmodellen. 



Naast het Fiscaal Memo heeft u ook toegang tot de updateservice en de Fiscaal Memo 

App.  

T.de Bondt(9789013148251) begin augustus 2018             324 pag.    € 45,95 

 

Fiscaal Memo 2018.1                                                          VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bevat de voornaamste feitelijke gegevens (bedragen, forfaits, drempels, percentages 

e.d.) voor de dagelijkse praktijk als deskundige. Alle feiten en cijfers geactualiseerd naar 

de stand per 1 januari 2018. Niet alleen het gedrukte exemplaar is volledig herzien, ook 

de content in de Fiscaal Memo App is volledig bijgewerkt, inclusief alle rekenmodellen. 

Naast het Fiscaal Memo heeft u ook toegang tot de updateservice en de Fiscaal Memo 

App.  

T.de Bondt(9789013148237) begin februari  2018             320 pag.    € 44,75 

 

Fiscale Actualiteiten voor de Arbeidsrechtpraktijk – 2018  - Wegwijzer in het 

fiscale recht voor advocaten, juristen en HR-professionals 

In de arbeidsrechtpraktijk doemen vaak fiscale vraagstukken op, vrijwel altijd met 

betrekking tot de Wet op de loonbelasting 1964. Vragen over de (demissionaire) Wet 

DBA of over RVU’s zijn voorbeelden daarvan. Relevante fiscale wetgeving is hier relatief 

makkelijk toegankelijk. Voetnoten verwijzen naar vindplaatsen van wetsartikelen, 

rechtspraak en beleidsbesluiten. Alle wijzigingen die gelden voor het belastingjaar 2018 

worden behandeld, zoals de verhoging van de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018. 

Waar relevant worden ook toekomstige ontwikkelingen geschetst, zoals de verdere 

verhogingen van de AOW-leeftijd en de wetgeving die op stapel staat om de Wet DBA te 

vervangen. 

G.v.Westen (S-9789012401883) maart 2018     266 pag.    € 55,00 

 

Fiscale Beleggingsinstelling (FED Brochure) 

Beschrijft een breed scala aan onderwerpen: van het fiscaal transparante fonds voor 

gemene rekening en de vrijgestelde beleggingsinstelling, tot de fiscale 

beleggingsinstelling met uitdelingsverplichting. Zoomt ook in op de behandeling bij 

verschillende beleggerscategorieën en biedt houvast bij de keuze voor een 

beleggingsstructuur, concrete opzet van een beleggingsfonds, bewaken van de fiscale 

status, aangifteverzorging, reorganisaties van beleggingsstructuren en 

dividendbelasting. Besteedt extra aandacht aan de belangrijkste wetswijzigingen, zoals 

wijzigingen in de box 2 heffing bij belangen in vrijgestelde beleggingsinstellingen, 

introductie van de regeling voor servicedochters van fiscale beleggingsinstellingen en 

step up up bij overgang van fbi-regime naar normaal belast regime.  

J.Borsboom (K-9789013142570) 2e dr. begin juni 2018     200 pag.    € 59,95 

 

Fiscale Methodologie - over de kunst van het schrijven van papers en scripties 

Als de auteur van deze los getoonzette notities over het schrijven van papers en scripties 

zou worden gevraagd waarom zij zijn geschreven, zou hij waarschijnlijk beginnen bij de 

vreemde drang die iemand kan overvallen om iets te moeten scheppen in woorden. In 

ieder geval zou hij melding maken van een bevriende Haagse uitgever die hem vroeg 

naar zijn ervaringen als begeleider van studenten die zich voor de taak gesteld zien een 

opstel over een fiscaal onderwerp te vervaardigen. Hij zou ook moeten vertellen over zijn 

afkeer van traditionele – zelfs benauwende, want uitermate gedetailleerde – 

handleidingen en andere leidraden die studenten krijgen aangereikt, en dat hij een 

vrijere werkmethode voorstaat. 

L.Pieterse (B-9789462905375) 3e dr. juli 2018       64 pag.    € 15,50 

 

het Fiscale Stelsel in het Caribisch Koninkrijk 

Sinds 10-10-10 hebben Curaçao en St. Maarten daarbinnen de status aparte hebben 

gekregen, zoals Aruba die al had, en omdat de overige drie eilanden - Bonaire, St. 

Eustatius en Saba (de BES) - onderdeel van Nederland zijn geworden: Caribisch 

Nederland. Die nieuwe status verschaft de BES niettemin een geheel eigen juridisch 

stelsel. Dat geldt ook voor de fiscale regelgeving. Naast eigen lokale belastingen geldt er 

een stelsel van rijksbelastingen, dat afwijkt van de Nederlandse fiscale regels. De 

uitvoering daarvan geschiedt niettemin door de Nederlandse Belastingdienst. Ook 

anderszins is er sprake van een wisselwerking met het Nederlandse fiscale stelsel; 

doordat een winstbelasting ontbreekt zijn noodgrepen vereist om belastingvermijding te 



voorkomen en dat leidt onder omstandigheden tot belastingplicht in Nederland. Ingegaan 

wordt op het volledige fiscale stelsel zoals dat op de BES sinds 1 januari 2011 geldt, de 

wisselwerking met het Nederlandse belastingstelsel en de internationale fiscale 

aspecten. Daarnaast zijn de fiscale stelsels van de andere landen van het Caribische deel 

van het Koninkrijk opgenomen. Die stelsels zijn niet gewijzigd sinds de nieuwe status. 

Niettemin vinden ook hier geleidelijk aan duidelijke ontwikkelingen plaats die tot 

veranderingen leiden.  

L.Lopez Ramirez e.a.(S-9789012402125) 3e dr. april 2018    700 pag.    € 81,05 

 

Formeel en Formidabel - Liber amicorum prof. dr. mr. R.E.C.M. Niessen 

Liber Amicorum, met bijdragen van diverse auteurs: J.W. van den Berge, J.J. van den 

Broek, F.E. Dekker, C.G. Dijkstra, C.M. Dijkstra, J.A.R. van Eijsden, J.L.M. Gribnau, Th. 

Groeneveld, F.R. Herreveld, R.J. Koopman. 

G.Meusse,J.v.d.Broek (red.) (S-9789012402989) oktober 2018    224 pag.    € 35,00 

 

Geruisloze Omzetting (FED Brochure) 

Eenmanszaak, vof of maatschap wordt omgezet in een BV. Welke voorwaarden gelden er 

dan? Welke vorm van rechtsbescherming geniet de belastingplichtige in het kader van de 

geruisloze omzetting? WMet art. 3.65 Wet IB 2001 als leidraad volgt een helder beeld  

van een omzetting van een eenmanszaak, vof of maatschap in een BV en alle te 

voorziene gevolgen daarvan. 

R.Cornelisse (K-9789013148176) 7e dr. juni 2018     112 pag.    € 49,95 

 

Grondslagen Internationaal Belastingrecht 

Centraal staan : bronnen van internationaal belastingrecht, algemene beginselen van 

internationaal belastingrecht, methoden van voorkoming van dubbele belasting, 

buitenlandse belastingplicht in de inkomsten- en vennootschapsbelasting, internationale 

aspecten van  loonbelasting, werking van belastingverdragen, Nederlandse 

verdragsbeleid en werking en de invloed van het EU-recht. Overzichtelijk praktisch 

studieboek ook ter algemene inleiding. 

O.Blankestijn e.a.(B-9789462905849) 9e dr. december 2018   318 pag.   € 43,50 

 

Guide to International Transfer Pricing - Law, Tax Planning and Compliance 

Strategies 

The pricing of goods, services, intangible property and financial instruments within a 

multi-divisional organization, particularly in regard to cross-border transactions, has 

emerged as one of the most contentious areas of international tax law. This is due in no 

small measure to the rise of transfer pricing regulations as governments seek to stem the 

flow of their tax revenue from their jurisdictions. The guide’s relevance is enhanced by 

the inclusion of country chapters covering domestic transfer pricing issues in a variety of 

key national jurisdictions. 

Duff & Phelps (KL- 9789403502922) 8e dr.november 2018   1288 pag. geb.    ca. € 

330,00 

 

Handreiking Gebruikelijk Loon  

Bij het ministerie van Financiën is een verzoek gedaan om openbaarmaking van stukken 

met betrekking tot het beleid van de Belastingdienst voor de toepassing van de 

gebruikelijk loonregeling. Daarbij is onder meer de interne Handreiking Gebruikelijk Loon 

2015 van de fiscus (grotendeels) openbaar gemaakt. 

Min. Fin., maart 2018      85 pag.                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Heffingen lokale overheden - editie 2018 

Bundelt de wet- en regelgeving op het terrein van de Wet waardering onroerende zaken 

(Wet WOZ) en de heffingen lokale overheden, volledig actueel per 01-01-2018.  

J.Lanser e.a. (S-9789012401937) februari 2018   768 pag.    € 79,50 

 

Hoofdzaken Vennootschapsbelasting                        MEESTAL JAARLIJKSE UITGAVE 

De vennootschapsbelasting is in de loop der jaren fors ingewikkelder geworden. Om het 

zicht op de kern van deze belasting niet te verliezen behandelt deze uitgave slechts de 

hoofdzaken van de Nederlandse vennootschapsbelasting,dus geen specialistische en 

detailregelingen.  

https://www.sdu.nl/catalogsearch/advanced/result/?medewerkers=9353
https://www.sdu.nl/catalogsearch/advanced/result/?medewerkers=13447
https://www.sdu.nl/catalogsearch/advanced/result/?medewerkers=13447
https://www.sdu.nl/catalogsearch/advanced/result/?medewerkers=13448
https://www.sdu.nl/catalogsearch/advanced/result/?medewerkers=13449
https://www.sdu.nl/catalogsearch/advanced/result/?medewerkers=13450
https://www.sdu.nl/catalogsearch/advanced/result/?medewerkers=13451
https://www.sdu.nl/catalogsearch/advanced/result/?medewerkers=11690
https://www.sdu.nl/catalogsearch/advanced/result/?medewerkers=13452
https://www.sdu.nl/catalogsearch/advanced/result/?medewerkers=13452
https://www.sdu.nl/catalogsearch/advanced/result/?medewerkers=13453
https://www.sdu.nl/catalogsearch/advanced/result/?medewerkers=13454


F.Elsweier,S.Stevens (K-9789013150261) 14e dr. augustus 2018   416 pag.   € 72,25 

 

Hoofdzaken Winst uit Onderneming 

Wanneer geniet iemand winst uit onderneming ? Welke voor- en nadelen (ofwel 

inkomsten en uitgaven) dienen daarbij tot de winst uit onderneming te worden 

gerekend ? Wanneer wordt die winst in heffing betrokken ? Gaat ook in op 

ondernemingsfaciliteiten, doorschuiffaciliteiten en de terbeschikkingstellingsregeling in de 

winstsfeer. Praktijgericht prijzig studieboek. 

A.Lubbers e.a. (K-9789013133974) 6e dr.oktober 2018  360 pag.    € 66,95 

 

IFA Cahier 103a (2018) - Dispute resolution procedures in international tax 

matters 

IFA (S-9789012402040) juli 2018    889 pag.    € 215,25 

IFA Cahier 103b (2018) - The notion of tax and the elimination ofint. double 

taxation or double non-tax                                                                                                                          

IFA (S-9789012402057) juli 2018    833 pag.    € 215,25 

Individuele Straftoemeting in het Fiscale Bestuurlijke Boeterecht (Fiscale 

Monografieën nr. 151) 

Wanneer iemand zich niet aan de fiscale spelregels houdt, volgt een bestuurlijke boete. 

Maar hoe komt deze boete tot stand? Op welke rechtsbeginselen is deze keuze 

gefundeerd? En welke strafverminderende en strafverzwarende omstandigheden kunnen 

hierbij van kracht zijn? Individuele straftoemeting is per definitie ‘maatwerk’ en daarmee 

potentieel onderhevig aan willekeur. Hoewel individuele straftoemeting van fiscale 

bestuurlijke boeten al jaren voer is voor wetenschappelijke discussie, ontbrak het lange 

tijd aan een uitgave die het vraagstuk in al haar facetten behandelt. Schetst een 

grondiger beeld van het geldende recht aan de hand van vier rechtelijke steunpilaren: 

onpartijdigheidsbeginsel, zorgvuldigheidsbeginsel, proportionaliteitsbeginsel en 

motiveringsbeginsel. Verheldert per rechtsbeginsel op welke fiscale rechtsnormen zij 

rusten, aangevuld met een vergelijking met het strafrecht.  

I.Krukkert (K-9789013148725) april 2018       468 pag.    € 89,95 

 

Informatiegestuurd Modelmatig Fiscaal Toezicht op Vastgoedtransacties 

Schetst in dit onderzoek een conceptueel raamwerk voor fiscaal risicogericht toezicht op 

vastgoedtransacties. Gaat in op de vraag hoe een toezichthouder het toezicht doelmatig 

kan inrichten en uitvoeren, en ook hoe hij zijn keuzes en de operationele gevolgen 

hiervan kan motiveren en verantwoorden. 

B.Veldman (proefschriuft UvA) december 2017  334 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Inkomstenbelasting - inclusief hoofdzaken loonbelasting en premieheffing 

Geactualiseerde nieuwe editie van dit verhelderende standaard-praktijkboek. 

E.Heithuis,P.Kavelaars e.a. (K-9789013148619)  14e dr. maart 2018   900 pag.  € 97,50 

 

Inleiding Belastingheffing Ondernemingen en Particulieren 

Gekozen is voor een alternatieve benadering. Men volgt de belevenissen van ‘Peter en 

Carolien’ en de wordingsgeschiedenis van hun onderneming. Zij starten 

horecaonderneming in de vorm van een vennootschap onder firma, zetten deze om in 

een bv, waarna een structuur met verschillende bv’s ontstaat. Daarna gaan zij met hun 

activiteiten over de grens. Daarnaast komen fiscale aspecten aan bod die specifiek zijn 

voor natuurlijke personen: genieten van loon, hebben van vermogen, echtscheiding en 

overlijden.Met de nadruk op de heffing van inkomsten- en vennootschapsbelasting, 

komen ook loonbelasting, omzetbelasting, erfbelasting en formele belastingrecht aan de 

orde en invloed van Europese recht op directe belastingen.  

A.v.Doesum e.a. (S-9789012401234) 18e dr. februari 2018   504 pag.    € 52,00 

 

Inleiding Formeel Belastingrecht - editie 2018 

Formeel belastingrecht omvat alle relaties tussen de belastingplichtige en de fiscus. 

Daartoe  behoren aanslagvormen, navordering en naheffing, boetes, straffen, 

informatieverplichtingen.   



De belastingplichtige heeft in de heffingssfeer steeds minder ruimte en tegelijkertijd 

worden de touwtjes in bijvoorbeeld de boetesfeer steeds meer aangetrokken. De 

complexiteit van dit terrein is bovendien nog toegenomen doordat kennis van het 

nationale belastingrecht en de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting niet meer 

volstaan. Strafrecht en de Awb behoren nu tot de bagage van de belastingkundige. 

Daarnaast moeten Europese recht,  mensenrechten en uitgebreide regels over 

internationale informatieverplichtingen nauwgezet worden bijgehouden. Ezijn vele 

verwijzingen naar de nationale en internationale rechtspraak en de literatuur opgenomen. 

De tekst is verder verhelderd met tal van voorbeelden. 

R.& R.Niessen (S-9789012402866) oktober 2018  444 pag.    € 82,00 

 

Innovatiebox  (NTFR – Fiscaal dossier) 

Handreiking voor de praktijk: eerst wordt op hoofdlijnen geschetst wat de innovatie box 

is, waarom de regeling er is en wat er zoal is gewijzigd. Vervolgens wordt artikelsgewijs 

een uitgebreide toelichting gegeven op de wetsartikelen, die gelden vanaf 1-1 2017. De 

toelichting is ruimschoots voorzien van verwijzingen naar onder andere de parlementaire 

stukken. 

M.Nuijten (S-9789012401258)  mei 2018    116 pag.    € 25,00 

 

Internationale Fiscale Gegevensuitwisseling (FED Brochure) 

Werpt licht op de actuele stand van zaken. Biedt overzicht van verschillende 

internationale verdragen die fiscale gegevensuitwisseling mogelijk maken, zoals FACTA, 

WABB-verdrag,  bilaterale belastingverdragen en EU Bijstandsrichtlijn. Zoomt in op 

nationale regelingen over uitwisseling van informatie, zoals de WIB (de Wet op de 

Internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen). Staat ook stil bij 

recente nieuwe wetgeving gericht op uitwisseling op grond van de Common Reporting 

Standard (CRS), Country by Country reporting, uitwisseling van rulings, uitwisseling van 

Wwft-gegevens en 'mandatory disclosure'. Wat zijn de grenzen voor de informatie-

uitwisseling en de relatie met geheimhouding en privacy?  

A.Booij (K-9789013121698) 2e dr. maart 2018     216 pag.    € 65,00 

 

Keten- en Inlenersaansprakelijkheid (FED Brochure) 

Spitst zich met name toe op materiële aspecten van inleners- en 

ketenaansprakelijkheid. Staat eerst stil bij inlenersaansprakelijkheid. Ook registratieplicht 

voor uitzendondernemingen komt aan de orde komt. Bespreekt uitgebreid definitie en 

toepassing van ketenaansprakelijkheid. Wat zijn de essentiële begrippen en 

uitzonderingen hierbinnen? Wat is de omvang van de aansprakelijkheid en hoe laat deze 

zich berekenen? Welke risicobeperkende maatregelen zijn van toepassing?  Actuele 

kwesties: overkill in de ketenaansprakelijkheid in verband met toepassing van 

eindheffing; civiele ketenaansprakelijkheid, welke per 1 juli 2015 is ingevoerd en de 

aansprakelijkheid voor onderbetaling regelt. Verschaf tot slot inzicht in de meest 

voorkomende formele aspecten van een beschikking aansprakelijkheidstelling.  

J.Raaijmakers (K-9789013145267) 3e dr. november 2018     256 pag.    €77,95 

 

Kluwer Belastinggids 2018                                                           JAARLIJKSE 

UITGAVE 

Complete handleiding voor de aangifte inkomstenbelasting 2017 met o.a.: ingrijpende 

wijziging van box 3, invoering van de Wet DBA, gedeeltelijk afschaffen 

inkeerregeling,optimale benutting van de Werkkostenregeling, automatische uitwisseling 

van gegevens. 

P.Flutsch e.a.(K-9789013145779)  januari 2018       668 pag.   € 42,50 

 

de Kunstenaar, Kunsthandelaars en – Galerijen – een analyse van de btw bij 

aankoop en verkoop van kunst                                                        BELGISCH RECHT                                       

Behandelt het btw-statuut van de kunstenaar en zijn relatie tot tussenpersonen en 

kopersvan kunstwerken. Bespreekt uitvoerig en diepgaand alle aspecten van deze 

complexe materie. 

S.Ruysschaert,V.DeVulder (M-9789046609835) mei 2019    130 pag.    € 29,95 

 

Loonalmanak 2018 (Elsevier-Nextens) 



Compleet, actueel en helder overzicht van alle regels voor de loonbelasting, premies 

werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet. Informeert over de meest actuele 

wijzigingen voor werkgevers, zoals Wet tegemoetkomingen loondomein. Verder komen 

ook aan bod reiskostenregelingen en de auto van de zaak, loonheffingen internationaal, 

werkkostenregeling, wijzigingen in het wettelijk minimumloon, afdrachtverminderingen 

en inhuur van derden (zzp'ers en deregulering beoordeling arbeidsrelaties). 

L.Lubbers (R- 9789035249790) 35e dr. februari 2018            550  pag.    € 130,40 

 

Loonheffingen (Fiscale Studieserie nr. 7) 

Geheel geactualiseerd naar de wet- en regelgeving omtrent loonheffingen per 1 januari 

2018. De inhoud onderscheidt zich door de praktische benadering en levendige 

voorbeelden. 

H.Verploegh e.a.(K-9789013145175)  12e dr. februari 2018     664 pag.    € 91,00 

 

Loonheffingengids 2018 (Kluwer)                        BEKNOPTER EN STUK GOEDKOPER 

Welke regels gelden er in 2018 ? Wat gaat het regeerakkoord de komende jaren 

brengen ?  Waar ligt straks het omslagpunt zzp’er versus loondienstverband ? Verschaft 

ook tekst en uitleg over de nieuwe loonkostenvoordelen en het lage inkomensvoordeel 

(LIV). 

J.Nietveld,J.Raaijmakers (K-9789013147469) februari 2018    320 pag.  € 82,50 

 

Miscommunication and Distrust in the International Tax Debate 

The global economic and financial crisis has eroded the underpinnings of the international 

tax system. Should tax authorities, ministries of Finance, multinational companies and 

tax advisors communicate differently to sway public opinion for the better?     Inaugurele 

rede UvA. 

S.Douma (K-9789013150322) juni 2018   60 pag.    € 14,95 

 

Niet Betaling in de BTW (Fiscale Monografieën nr. 152) 

Welke btw-gevolgen gelden voor ondernemers wanneer zij openstaande facturen hebben 

(oninbare vorderingen) of zelf schulden onbetaald laten (onbetaalbare schulden)? Helaas 

is het antwoord op deze vraag niet in enkele zinnen te beschrijven. De regels die gelden 

in geval van niet-betaling zijn bijzonder complex. Omschrijft en analyseert deze regels op 

behapbare wijze. Maakt hierbij helder onderscheid tussen het nationale en het Europese 

recht. Bovendien zijn per 1 januari 2017 de nationale btw-regels over oninbare 

vorderingen en onbetaalbare schulden drastisch veranderd. Deze regels, verankerd in art. 

29 Wet OB 1968, leiden vanwege hoge complexiteit regelmatig tot discussie in de 

praktijk. Om die reden worden deze regels grondig tegen het licht gehouden, waarbij de 

volgende vragen aan bod komen: Wanneer is sprake van (niet-)betaling ?  Op welk 

moment moet een ondernemer verzoeken om teruggaaf van btw ? Met welke 

formaliteiten moet een ondernemer rekening houden? Wat gebeurt er als een vordering 

wordt overgedragen? Wanneer moet een niet-betalende ondernemer btw 

terugbetalen? Wat is de omvang van deze terugbetalingsverplichting? Hoe moet deze 

btw-schuld in faillissement worden gekwalificeerd? Wat gebeurt er als de factuur later 

toch nog (deels) wordt betaald? Na het beantwoorden van bovenstaande vragen worden 

de nationale regels en de Europese regels naast elkaar gehouden. Analyseert in hoeverre 

deze regels de oorspronkelijke doelstellingen van de (Europese) wetgever 

tegemoetkomen. Schenkt aandacht aan enkele civielrechtelijke onderwerpen, zoals van 

de btw-schuld in faillissement en meer.  

B.Heijnen (K-9789013150025) juni 2018       508 pag.     € 89,95 

 

Omtrent Verwijzingsinstructies (1915-1952) - opstel aangeboden aan TH. 

Groeneveld 

Exploreert vroege jaren van de cassatierechtspraak en schetst daarmee een helder beeld 

van dominante formuleringen en patronen in toenmalige verwijzingsinstructies. Hiertoe 

zijn de verzameling BNB’s geopend en duizenden arresten Hoge Raad 1915-1952 

geanalyseerd.  

R.Pieterse (K-9789013150568) juli 2018    152 pag.    € 29,95 

 

Onroerende Zaken, BTW en Overdrachtsbelasting (Fiscale Praktijkreeks nr.4) 



Overdrachtsbelasting en btw spelen een rol bij elke vastgoedtransactie. Deze belastingen 

hebben grote invloed op winst en rendement. De fiscale regelgeving is echter 

ontoegankelijk en aan voortdurende veranderingen onderhevig. Beide belastingen 

worden uitgelegd, toegespitst op de praktijk met direct toepasbare en actuele 

informatie:onmisbaar naslagwerk. 

R.Wolf (S-9789012401777) 8e dr. maart 2018         194 pag.    € 29,50 

 

Ontroerend Goed – opstellen aangeboden aan prof. R.v.d.Paardt  

Opstellen aangeboden aan prof. dr. R.N.G. van der Paardt bij zijn afscheid als hoogleraar 

kostprijsverhogende belastingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 09-02- 2018. 

D.Albergtse,P.Kavelaars (red.) (K-9789013147568) februari 2018    264 pag.   € 29,95 

 

Onzakelijke Leningen (FED Brochure) 

Schetst de huidige stand van zaken van dit complexe leerstuk. Hierbij is de rechtspraak 

van de Hoge Raad leidend. Op 25 november 2011 kreeg het leerstuk van de onzakelijke 

lening zijn definitieve beslag in de arresten van de Hoge Raad. Sindsdien is er nog veel 

nieuwe rechtspraak van de Hoge Raad over onzakelijke leningen verschenen. De Hoge 

Raad heeft daarin de nodige vragen beantwoord. Er staan echter nog steeds vragen open. 

Bakent de contouren van de onzakelijke lening af, waarna ruimschoots ingegaan wordt 

op de gevolgen voor zowel crediteuren als debiteuren bij het aangaan van een 

onzakelijke lening. Behandelt afzonderlijk de diverse verschijningsvormen van een 

onzakelijke lening, te weten de onzakelijke lening: door een vennootschap aan haar 

aandeelhouder (omhoog), door een aandeelhouder aan zijn vennootschap (omlaag), 

tussen zustermaatschappijen (opzij). 

Beantwoordt vele vragen omtrent onzakelijke leningen, zoals: Wanneer is een lening 

onzakelijk? Wie moet bewijzen dat een lening onzakelijk is? Wanneer vindt bij een 

onzakelijke lening een kapitaalstorting plaats? Geldt het leerstuk van de onzakelijke 

lening ook voor de terbeschikkingstellingsregeling in de inkomstenbelasting in andere 

gevallen dan die van de verstrekking van een onzakelijke lening door een aandeelhouder 

aan een vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft? 

H.Arts (K-9789013149845) mei 2018         240 pag.    € 63,95 

 

de Problematiek van een Holdingvennootschap bij de 

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit 

Er is veel over de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) uit de Successiewet 1956 en de 

toepassing ervan op een onderneming geschreven. Dit is echter de eerste uitgave die een 

kritische en uitvoerige blik werpt op de toepassing ervan op een belang in een 

holdingvennootschap. Op grond van de Successiewet 1956 is er een hoge heffing van 

belastingen verschuldigd bij een dergelijke bedrijfsoverdracht. Hierdoor kan de 

continuïteit van deze ondernemingen gevaar lopen. De ratio van de 

bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) is om de continuïteit van reële bedrijfsopvolgingen niet 

in het gedrang te brengen, waarbij het uitgangspunt is dat de onderneming direct wordt 

gehouden. Naast kritische analyse van Bedrijfsopvolgingsfaciliteit, wordt ook een 

rechtsvergelijking gemaakt tussen Nederlandse, Duitse en Vlaamse faciliteit. De 

faciliteiten van beide landen zijn recentelijk aan vele veranderingen onderhevig geweest. 

Dit is het eerste onderzoek dat de nieuwe faciliteiten sinds die wijzigingen tegen de 

meetlat legt. Deze rechtsvergelijking brengt tal van waardevolle inzichten aan het licht 

die op positieve wijze de BOF kunnen aanvullen. Hierdoor wordt meer recht gedaan aan 

de ratio ervan: het faciliëren van alle reële bedrijfsopvolgingen. Tot slot diverse 

aanbevelingen tot aanpassing van de BOF.  

K.Dubbeld (k-9789013151336) september 2018   100 pag.    € 39,95 

 

Rechtsvergelijking tussen de Nederlandse en Duitse Winstbelasting van 

Lichamen (Fiscale Monografieën nr. 153) 

Na het uiteenzetten van de hoofdlijnen, worden systematisch en gestructureerd de 

belangrijke leerstukken uit beide landen naast elkaar gelegd. Bovendien sluit ieder 

hoofdstuk af met een schematisch overzicht waarin men in één oogopslag de verschillen 

tussen beide landen overziet. Buigt zich ook over de vraag: welke rechtsregels uit de 

Duitse Körperschafsteuer (en Gewerbesteuer) zijn aanbevelenswaardig voor de 

Nederlandse vennootschapsbelasting? Een relevant vraagstuk, want vanaf 1 januari 2019 

krijgt Nederland onder andere te maken met de earningsstrippingsmaatregel en CFC-



regels. Maatregelen waar Duitsland al jarenlang ervaring mee heeft. Hiernaast kent 

Duitsland een aantal leerstukken dat Nederland niet kent. 

F.Elsweier (K-9789013150407) juli 2018     536 pag.    € 89,95 

 

Tax and Trust  - Institutions, Interactions and Instruments 

Tax authorities face the challenge of influencing tax compliance by behaving in such a 

way that taxpayers perceive to be treated fairly and thus comply voluntarily with tax 

rules. In order to meet this challenge it is crucial that institutions such as tax authorities 

frequently interact with taxpayers and selectively apply instruments so that a sustainable 

basis of trust in taxation is created. At the same time, tax authorities need to have the 

capacity to adjust to a rapidly changing technological, political and economic 

environment. Presents the edited version of papers presented on the conference ‘Tax and 

Trust’ held in Rotterdam (October 2017). 

S.Goslinga e.a (ed.)(B-9789462368194) december 2018   238 pag.    € 39,50     

 

Tax Case Law of the Court of Justice of the European Union 2018 - Direct taxes, 

social security law, procedural law, pending cases 

The focus is on judgments in the field of direct taxation, but major European cases 

revolving around social security disputes and judgments on general principles and the 

formal aspects of EU law have not been forgotten. Judgments on indirect taxation have 

been omitted. Also listed are the tax matters currently pending before the Court of 

Justice in this publication. 

P.Kavelaars,J.Korving (ed.) (S-9789012403276) november 2018   1336 pag.    € 110,00 

 

Taxation, Virtual Currency and Blockchain  

Taxation, Virtual Currency and Blockchain provides an in-depth and comprehensive 

analysis of tax implications that result from activities such as exchange of goods and 

services for virtual currency, exchange of legal currency for virtual currency, exchange of 

virtual currency for another virtual currency, currency mining and possession of virtual 

currency that appreciates in value. The emergence of convertible decentralized virtual 

currency schemes confronts tax authorities with unprecedented questions. Among them 

are the status of virtual currency for tax purposes, which virtual transactions may benefit 

from a VAT exemption and determining the most optimal method of tax regulation. 

Among the aspects of the phenomenon covered are the following: particular aspects of 

virtual currency use such as smart contracts and initial coin offerings; comparative 

review of income tax consequences of virtual currency transactions in Germany, the 

Netherlands, the United Kingdom and the United States; VAT/sales tax treatment of 

transactions involving virtual currency in the European Union and the United States; 

methodology for creating an effective regulatory framework for the taxation of virtual 

currency; and the future of blockchain. The book has three parts and an annex that 

describes tax regulations, administrative rulings and court decisions concerning virtual 

currency in twenty countries. Examines tax consequences of using convertible 

decentralised virtual currency schemes, such as Bitcoin or Ethereum, the vast majority of 

all virtual currency types. 

A.Bal (KL-9789403501031) december 2018   312 pag. geb.    ca. € 128,00 

 

Teksten Europees Belastingrecht – 2018/2019                       JAARLIJKSE UITGAVE 

Opgenomen zijn de EU-richtlijnen inzake moeder-dochter en fusies, alsmede de teksten 

van de richtlijnen met betrekking tot spaarrente (met wijziging van 2014), interest & 

royalty en wederzijdse bijstand. Ook de ruim 300 arresten van het EU Hof van Justitie 

staan hier alsmede een overzicht van alle zaken die per 1 juni 2018 op het terrein van de 

directe belastingen bij dat Hof aanhangig zijn. Daarnaast is een selectie opgenomen van 

grensoverschrijdende Nederlandse en EU-regelingen op het gebied van de sociale 

zekerheid. 

K.v.Raad (red.)(K-9789013149272) augustus 2018         2064  pag.   € 54,95 

 

Teksten Internationaal Belastingrecht – 2018/2019            JAARLIJKSE UITGAVE 

Van meer dan 30 verdragen is de complete tekst opgenomen en van nog eens ruim 15 

verdragen een uittreksel. Daarnaast is van een aantal verdragen (waaronder het verdrag 

van 1992 met de Verenigde Staten) tevens de buitenlandse tekst opgenomen. Het geheel 

wordt gecompleteerd met overzichten van een reeks buitenlandse 



belastingstelsels alsmede van de belangrijkste arresten van de Hoge Raad op het terrein 

van het IBR. 

K.v.Raad (red.)(K-9789013149258) augustus 2018     3600 pag.   € 66,95 

SETPRIJS voor beide bovenstaande teksten 4856 pag. € 86,95 (K-

9789013149296) 

 

Vakstudienieuws – Leo Stevens Spiegel Bundel 

Dit is een bundel waarin Leo Stevens een spiegel wordt voorgehouden. Bevat (gedeelten 

van) richtinggevende publicaties (annotatie, artikel enzovoorts) van Leo 

Stevens.Richtinggevend wil zeggen dat de publicatie een effect op wetgeving, beleid of 

rechtsontwikkeling heeft gehad. Gaat het om een niet op Leo’s naam gestelde publicatie - 

bijvoorbeeld een redactioneel commentaar in Vakstudie Nieuws - dan draagt deze bij 

voorkeur Leo’s “stempel”.  

(K-9789013148947) februari 2018  (herdruk van december 2014)  112 pag.    € 24,95 

 

mr J.Verburg (1924 – 2017) – een Gedenkschrift 

Bespiegelingen over een markante fiscalist. 'Mr. J. Verburg (1924-2017). Een 

gedenkschrift' is gemaakt om een bijdrage te leveren aan het in ere houden van de 

nagedachtenis van Verburg: een wetenschapper, die het fiscale strijdtoneel met een 

zekere distantie beschouwde. 

I.Pieterse,J.v.d.Berge (K-9789013148954) maart 2018      44 pag.   € 14,95 

 

Vpb-gids 2018 (Kluwer)                         

Helder overzicht van alle thema’s rondom de vennootschapsbelasting. Het zet alle 

wettelijke bepalingen en leerstukken op een rij, voorzien van verhelderende voorbeelden. 

C.Bruijsten,F.Elsweier (K-9789013146486) februari 2018    328 pag.  € 89,75 

 

de Weg naar Volledige Fiscale Transparantie voor het Internationale 

Bedrijfsleven - uitwisseling van rulings en andere fiscaal gevoelige informatie (NTFR 

Fiscaal Dossier) 

Behandeling van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van fiscale transparantie, met 

de meest vooraanstaande initiatieven, wetten en richtlijnen, van belang voor fiscale 

professionals met cliënten die internationaal opereren. Na uitgebreide uiteenzetting van 

de verschillende initiatieven worden enkele casus geanalyseerd van de grootste 

multinationals die met hun geschillen met de fiscus de afgelopen paar jaar het nieuws 

hebben gedomineerd. 

S.Huibregtse e.a.(S-9789012401852)  mei 2018    60 pag.    € 25,00 

 

Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht – editie 2017 

Geeft inzicht in; internationale en Europeesrechtelijke regels ter voorkoming van dubbele 

belasting, zowel op het gebied van inkomen en vermogen als van successie- en 

schenking; internationale en Europeesrechtelijke regels ter voorkoming van ongewenst 

gebruik; Europeesrechtelijke harmonisatiemaatregelen; internationale en 

Europeesrechtelijke maatregelen ter bescherming van de rechten van belastingplichtigen 

in de vorm van non-discriminatiebepalingen en onderling overleg- en 

arbitragemaatregelen; internationale en Europeesrechtelijke wederzijdse 

bijstandverleningsbepalingen; internationale en Europeesrechtelijke maatregelen ter 

voorkoming van schadelijke belastingconcurrentie; de invloed van het internationaal 

publiekrecht op de uitleg van belastingverdragen. 

J.Burgers e.a.(S-9789012400077) januari 2018                 871 pag.    € 83,00 

 

Wegwijs in de Overdrachtsbelasting – editie 2018 

Overdrachtsbelasting wordt geheven bij verkrijging van onroerende zaken. Deze vorm 

van belasting wordt hier op overzichtelijke en systematische wijze behandeld. Zowel de 

materiële aspecten (belastbaar feit, maatstaf van heffing, tarief, vrijstellingen), als de 

formele aspecten (aansprakelijkheid, boeten en sancties, rechtsmiddelen) komen 

uitgebreid over het voetlicht. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de overdrachtsbelasting 

in relatie tot andere delen van het recht, zoals het civiele recht, het strafrecht, de erf- en 

schenkbelasting (samenloop) en de omzetbelasting (samenloop). Voorts worden, wat de 

omzetbelasting betreft, in een afzonderlijk hoofdstuk niet alleen de algemene 

uitgangspunten en de systematiek besproken, maar ook de specifieke btw-aspecten bij 



levering van onroerende zaken en vestiging van beperkte rechten daarop. In de bijlagen: 

verklarende lijst van civielrechtelijke begrippen, actuele teksten van de Wet en 

bijbehorende uitvoeringsbesluit, uitgebreide registers. 

J.v.Straaten (S-9789012402750) 23e dr. augustus 2018   830 pag.    € 73,85 

 

Wegwijs in de Successiewet – editie 2018 

Besteedt op overzichtelijke wijze aandacht aan de twee heffingen die ten grondslag 

liggen aan de Successiewet 1956, te weten de erfbelasting en de schenkbelasting. 

Achtereenvolgens komen in dit boek aan de orde het belastbaar feit, de fictiebepalingen, 

waardering, tarief en vrijstellingen, bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, internationale aspecten 

en de formele bepalingen die betrekking hebben op de Successiewet 1956. Aan de 

civielrechtelijke aspecten van de behandelde onderwerpen wordt op compacte wijze 

aandacht besteed door middel van een praktische verklarende lijst van civielrechtelijke 

begrippen. De materie wordt geïllustreerd door vele praktijk- en cijfervoorbeelden. Deze 

23e  druk is geactualiseerd op basis van de per 1 juli 2018 geldende wet- en regelgeving 

en de tot dan toe verschenen jurisprudentie.  

F.Sonneveldt (S-9789012402743) 23e dr. september 2018    546 pag.    € 62,60 

 

Wet Inhoudingsplicht Houdstercoöperatie en Uitbreiding Inhoudingsvrijstelling 

(Fiscaal Actueel nr.27) 

Diverse internationale ontwikkelingen hebben de huidige wet- en regelgeving omtrent de 

dividendbelasting voor houdstercoöperaties onder druk gezet. Denk alleen al aan het 

BEPS project van de OECD en diverse EU-rechtelijke ontwikkelingen. Binnen Nederland 

heeft het huidige kabinet zijn pijlen gericht op de afschaffing van de dividendbelasting en 

de invoering van een bronheffing op royalty's, dividenden en interest voor low-tax 

jurisdictions. In het kader van deze ontwikkeling trad op 01-01-2018 de Wet 

inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling in werking. Deze 

wet voorziet in een inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties, een verruimde 

inhoudingsvrijstelling inclusief aangescherpte anti-misbruik toets en enkele wijzigingen in 

de regeling voor het buitenlands aanmerkelijk belang. 

D.Post,J.Schoenmaeckers (K-9789013146776) juli 2018     128 pag.    € 51,95 

 

de Wet Inkomstenbelasting 2001 – editie 2018    HANDBOEK, AL EEN KLASSIEKER 

Bestrijkt de gehele inkomstenbelasting, en de internationale context daarvan, en tevens 

het loonbegrip uit de loonbelasting en alles wat daarmee op hoofdlijnen samenhangt. 

Bekende begrippen zoals verliescompensatie, partnerschap, (winst uit) onderneming, 

dienstbetrekking, loon, nevenwerkzaamheid, periodieke uitkering, aanmerkelijk belang 

en vaste inrichting worden aan de hand van de vaak omvangrijke en deels al wat oudere 

rechtspraak neergezet. De actualiteit van bijvoorbeeld het afgezonderd particulier 

vermogen, het fiscale pensioenrecht, de 30%-regeling voor extraterritoriale werknemers 

in de loonbelasting, de fameuze terbeschikkingstellingregeling, de vele facetten van de 

eigen woning, evenals de uitgaven voor lijfrenten en specifieke zorgkosten komen tot 

leven via onder meer de vele besluiten van de staatssecretaris van Financiën. Met vele 

voorbeelden,rechtspraak,literatuur. 

C.Dijkstra, G.Meussen e.a.(S-9789012402507) augustus 2018   696 pag.   € 89,00 

 

Zaken doen met het Buitenland  - Intracommunautaire handel, uitvoer-invoer en 

driehoeksverkeer                                                        gaat uit van BELGISCH RECHT 

Zaken doen met het buitenland brengt heel wat btw-verplichtingen met zich mee. 

Behandelt aan de hand van voorbeelden de meest in de praktijk voorkomende 

transacties met het buitenland. Het gaat hierbij in de eerste plaats om het 

intracommunautair handelsverkeer van gewone goederen maar ook de invoer en uitvoer 

komen aan bod. In het kader van het zaken doen met het buitenland blijkt de 

contractuele relatie van het vervoer van belang te zijn. Dit is van belang bij het bewijs 

van de vrijstelling bij intracommunautaire leveringen en uitvoer en in het kader van 

verkopen op afstand maar ook bij (vereenvoudigd) driehoeksverkeer en andere vormen 

van kettingverkopen zoals bij intracommunautaire leveringen met installatie of montage. 

Als er geen btw wordt aangerekend omdat de handeling vrijgesteld is of omdat er 

verlegging van de heffing is, wordt verwezen naar de toepasselijke bepalingen van de 

Richtlijn 2006/112/EG of het W.BTW. Dit is van belang voor een correcte facturering en 

rapportering. 



Het boek bevat de voor de praktijk relevante rechtspraak van het Hof van Justitie inzake 

deze materie. Maar vooral, het boek staat bol van de praktijkvoorbeelden. 

S.Ruysschaert (M-9789046609231)  mei 2018        194 pag.    € 35,00 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

VERSCHENEN in 2017:  

 

Algemeen Fiscaal Bestuursrecht 

Sinds 2016 kan de belastingrechter prejudiciële vragen stellen aan de Hoge Raad. Deze 

uitgave besteedt volop aandacht aan die noviteit. Daarnaast zijn vele uitspraken van de 

hoogste bestuursrechters opgenomen en passeren (wets)wijzigingen de revue, zoals: 

Kostenvergoedingen, (on)vermogen om griffierecht te betalen, immateriële 

schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn, unierechtelijk 

verdedigingsbeginsel, invloed van de hoogste bestuursrechters op het fiscale 

bestuursrecht, streven naar rechtseenheid.  

R.Happé,L.v.Kalmthout e.a.(red.)(K-9789013139143) 5e dr.maart 2017 553 pag. € 85,00 

 

Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 

Geeft aandacht aan (actuele) thema’s als: verhouding tot de Awb, het EVRM en het 

Unierecht, algemene rechtsbeginselen, fiscale vaststellingsovereenkomst, stelsel van 

bestuurlijke verzuim- en vergrijpboeten, rechtsbescherming, belastingrente, aangifte- en 

informatieverplichtingen, rechtsvinding en fraus legis, fiscale straf- en strafprocesrecht. 

S.Douma e.a. (K-9789013140842) 12e dr. augustus 2017   604 pag.    € 87,50 

 

de Auto, Zakelijk en Privé 

Behandelt de situatie zowel voor werknemers als voor ondernemers en dga’s. Bespreekt 

keuze eigen auto/auto van de zaak, bijtelling, kilometeradministratie, belastingvoordelen 

voor (zeer) zuinige auto’s, overgangsmaatregelen bij de aanpassingen van de CO2-

grenzen, nieuwe omzetbelastingregels, bijzondere regeling voor bestelauto’s, 

grijskentekenregeling en  vrijstelling voor buitenlandse auto’s. Uiteraard worden de 

mogelijke consequenties van het Lenteakkoord 2012 en andere aangekondigde 

wetswijzigingen daarbij niet vergeten. 

H.Elbert (S-9789012396479) 5e dr. augustus 2017     142 pag.    € 28,50 

 

het Beginsel van de Minste Pijn - een inleiding tot de loonheffingen 

Behandelt loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen 

en  bijdrage Zvw. Loonheffingen zijn belastingen en socialeverzekeringspremies die 

worden geheven met het loon als basis. Alhoewel de loonheffingen op werknemers 

betrekking hebben, moeten ze door de werkgever worden berekend, geheven en 

afgedragen. Ze maken daarmee een groot deel uit van de administratieve lasten waar 

werkgevers mee te maken hebben. Als gevolg hiervan staan deze heffingen voortdurend 

ter discussie, niet alleen politiek, maar ook in geschillen tussen inhoudingsplichtigen en 

de overheid. Er bestaat daarom uitvoerige en dikwijls complexe wetgeving op dit gebied. 

De vele geschillen leveren daarbij een flinke stroom jurisprudentie op. Wetgeving en de 

jurisprudentie zijn actueel tot 1 juli 2017.  

A.Mertens (A-9789070094140)11e dr. augustus 2017   350 pag.    € 42,50 

 

Belangrijkste Wijzigingen Belastingen 2018  

Overzicht belangrijkste belastingwijzigingen per 01-01- 2018 van het ministerie van 

Financiën. 

Min.v.Fin.  december 2017   34 pag.                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Belastingwetten–Kluwer pocket 2017                                      JAARLIJKE UITGAVE 

Bevat alle belangrijke – per januari 2017 - geldende wetgeving. Vanwege het grote 

praktische belang is echter ook na dit tijdstip in werking tredende wetgeving opgenomen. 

Het betreft de meest relevante wettelijke bepalingen voor de praktijk voor zover de 

wijzigingen daarvan reeds in het Staatsblad zijn gepubliceerd en voor zover de 

inwerkingtredingsdatum van die wijzigingen bekend is. De toekomstige versie van het 

wetsartikel wordt cursief opgenomen na de per januari geldende tekst. Verder zijn ook 

bepalingen van overgangsrecht opgenomen. Ook die zijn voor de praktijk belangrijk. 

http://arsaequi.us10.list-manage1.com/track/click?u=9df7c393a0d5dd38e5eb6abdb&id=f280bc187a&e=e604c32805


Inclusief toegang tot de webversie: u ontvangt  een unieke code waarmee u kunt 

inloggen op www.kluwer.nl/pocketbelastingwetten en toegang krijgt tot de webversie van 

de Pocket Belastingwetten.  

L.Cazander,J.Ganzeveld(K-9789013138931) begin februari 2017  ca. 2150 pag.  € 29,95 

 

Belastingwetten–Sdu Verzameling 2017                            JAARLIJKE UITGAVE 

Alle relevante belastingwetten zijn opgenomen met de belangrijkste uitvoeringsbesluiten 

en aanverwante regelgeving. Ook Europese regelingen zijn in deze uitgave te 

vinden,zoals de btw-richtlijn en diverse andere Europese Richtlijnen. Het geheel is 

bijgewerkt naar de stand van zaken per 1 januari 2017. Achter diverse wetten is het 

overgangsrecht opgenomen. Ten opzichte van eerdere edities is dit verder uitgebreid. 

Waar mogelijk wordt verwezen naar gerelateerde wetsartikelen. Wetgeving die reeds is 

aangenomen, maar die nog wacht op invoering is cursief opgenomen bij het 

desbetreffende artikel.                                    

J.Zwemmer (red.) (S-9789012398800) januari 2017    2300 pag.    € 29,50 

 

Belgisch Belastingrecht 

Hét naslagwerk voor de Belgische fiscaliteit, met een overzichtelijke synthese van de 

huidige fiscale situatie. Naast een volledig overzicht biedt het bovendien talrijke concrete 

voorbeelden en schema's. Achteraan is een waardevol trefwoordenregister opgenomen. 

De structuur van de verschillende fiscale wetboeken wordt gevolgd, wat de praktische 

bruikbaarheid optimaliseert. 

J.Bouturier e.a.(M-9789046608418) 22e dr. juni 2017    1302 pag. geb.     € 195,00 

 

BTW in de USA ? - over cash flow taxation, border adjustments en VAT 

Uitgewerkte versie van afscheidsrede V.U. mei 2017. Het valt op dat de VS als één van 

de weinige OECD-landen geen btw heeft. En dat dit wellicht het eigen bedrijfsleven 

benadeelt. Er wordt nagedacht over een nieuwe wijze van belastingheffing om de 

handelsplooien glad te strijken; een destinationbased cash flowtax.  

R.Wolf (S-9789012400572) juli 2017    38 pag.    € 15,90 

 

B.V. Waarom ? Wanneer ?(Belastingwijzers nr. 3) 

Een echte klassieker, deze uitermate praktische actuele fiscale handleiding ! Wanneer en 

vanaf welke winst is een BV fiscaal gezien nog interessant? Hiervoor is het nodig om de 

winst in de IB en Vpb met elkaar te vergelijken. Specifieke aandacht is er voor de recent 

afgeschafte mogelijkheid voor dga’s om pensioen op te bouwen in eigen beheer. 

vergelijkt uiteraard de winst in de IB en Vpb met elkaar. Omdat de Vpb niet de 

aantrekkelijke faciliteiten biedt die de IB wel kent - zoals de zelfstandigenaftrek en de 

MKB-winstvrijstelling - zetten velen de stap naar de Vpb niet. Daar staat tegenover dat 

er in de Vpb nominaal bij winsten tot € 200.000 slechts 20% belasting hoeft te worden 

betaald. De (nu afgeschafte) mogelijkheid om een aanzienlijk pensioen in eigen beheer te 

kunnen opbouwen, had eveneens de nodige fiscale aantrekkingskracht. Blijkt dat de BV 

niet langer fiscaal interessant is, dan wordt terugkeer naar de IB een serieuze optie. In 

veel gevallen is terugkeer mogelijk zonder af te rekenen over de eventuele stille reserves. 

Zijn de verliezen van de BV structureel en moet er wel belasting in de IB worden betaald 

over het salaris uit de BV? In dat geval kan terugkeer naar de IB haast niet uitblijven. 

Beschrijft hier hoe men dit aanpakt. De uitfasering van het pensioen in eigen beheer van 

de DGA is een belangrijk onderwerp, aangekleed met veel praktische tips en voorbeelden.  

Neemt ook de aangepaste regeling van belasting in box 3 mee, met de gevolgen voor het 

al dan niet beleggen in de eigen BV, inclusief de gewijzigde gebruikelijkloonregeling per 1 

januari 2017 en de gevolgen van de Wet DBA voor de dga. 

E.Wasch (K-9789013142501) 23e dr. mei 2017     100 pag.    €39,95 

 

Compendium Familie-erfgoedstrategie 

Deze voortzetting van het bekende Compendium Estate Planning, is bedoeld voor de 

fiscaal-juridische adviseur die zich met estate planning bezighoudt. Familie-

erfgoedstrategie gaat over mensen die in familiaal verband willen voortzetten wat een 

vorige generatie heeft opgebouwd. Steeds meer mensen realiseren zich immers dat het 

niet alleen een uitdaging is om een vermogen op te bouwen, maar vooral ook om dat in 

de toekomst in stand te houden. 

P.Blokland e.a. (S-9789012399319) februari 2017   328 pag.    € 50,00 

http://www.kluwer.nl/pocketbelastingwetten


 

Compendium Fiscaliteit & Vastgoed                                              NIEUWE UITGAVE 

Vastgoed is in veel belastingen op een bijzondere manier geregeld, variërend van 

belastingen die specifiek voor onroerende zaken gelden (zoals overdrachtsbelasting) tot 

algemene belastingen waarin onroerende zaken een bijzondere plaats hebben (zoals 

omzetbelasting). Ook de inkomsten- en vennootschapsbelasting kennen regelingen die 

vooral bij vastgoed aan de orde komen zoals bij voorbeeld de herinvesteringsreserve en 

bedrijfsopvolgingsregelingen.  

J.Gieskes,E.Heithuis e.a. (K-9789013143355)  augustus 2017  468 pag.    € 79,00 

 

Compendium Gemeentelijke Belastingen en de Wet WOZ 

Per gemeentelijke belasting een uitwerking van kernpunten, in een vaste volgorde. Naast 

de in de Gemeentewet genoemde belastingen komen ook de afvalstoffenheffing, de BIZ-

bijdrage en de lokale belastingen van Bonaire, Sint-Eustachius en Saba (FinBES) aan bod. 

Aan de Wet WOZ is een apart hoofdstuk gewijd dat een licht werpt op o.a.: 

objectafbakening, waarde-bepaling en waardevaststelling, WOZ-waarderingsproces, 

gegevensbeheer (Basisregistratie WOZ) en gegevensverstrekking. Ook aan de 

formeelrechtelijke aspecten, zoals bezwaar- en beroepsprocedures, 

gegevensverstrekking, inlichtingenplicht en proceskostenvergoeding is een apart 

hoofdstuk gewijd. Er wordt volop geprocedeerd tegen gemeentelijke belastingen. Dus is  

ruimschoots aandacht voor de omvangrijke jurisprudentie binnen dit vakgebied. 

M.v.d.Burg,G.Groenewegen e.a.(K-9789013145700) oktober 2017  724 pag.    € 95,00 

Compendium Vennootschapsbelasting – inclusief dividendbelasting en tax accounting 

Uiteraard volledig gewijd aan de vennootschapsbelasting en zet al deze regelingen op 

gestructureerde wijze uiteen. Bedoeld voor eenieder die meer dan basale kennis van de 

vennootschapsbelasting moet hebben, zoals (bedrijfs)fiscalisten, bedrijfsjuristen en 

notarissen. De weerbarstige en gedetailleerde materie wordt toegankelijk gemaakt 

middels uitleg van de wettelijke regels en de belangrijkste jurisprudentie.                                                              

E.Heithuis e.a. (K-9789013141368)  16e dr.  mei 2017   600 pag.    € 64,25 

Decentrale Heffingen 

Na een schets van de decentrale belastingstelsels wordt ingezoomd op (fiscaal) 

bestuurs(proces)recht ‒ voor zover van belang voor de decentrale belastingheffing. 

Vervolgens komen gemeentelijke heffingen aan bod, met onroerendezaakbelastingen,  

roerenderuimte-belastingen en de BIZ-bijdrage. Waterschapsheffingen komen als laatste 

aan bod. In de bijlagen twee algemeen verbindende voorschriften aan (niet opgenomen 

in de bundel Belastingwetten), een voorbeeld van een besluit met beleidsregels over 

bestuurlijke boeten en voorbeelden van belastingverordeningen. Wat deze uitgave 

aantrekkelijk maakt, is de rijke hoeveelheid kort samengevatte casuïstiek. Via de website 

van de uitgever is er directe toegang tot het jurisprudentiebestand met nadere informatie 

over de behandelde casussen.  

E.Borghols,J.Lanser e.a. (K-9789013136913) 4e dr. september 2017   800 pag.  € 122,50 

 

Deelnemingsvrijstelling en Deelnemingsverrekening (Fiscale Monografieën nr. 

149) 

Samenvoeging en bewerking van de monografie over de deelnemingsvrijstelling 

(voorheen Fiscale Monografie nr. 20) en de monografie over de deelnemingsverrekening 

(voorheen Fiscale Monografie nr. 138). De deelnemingsvrijstelling is een van de pijlers 

van het Nederlandse concernrecht. Het belang van de deelnemingsvrijstelling kan 

nauwelijks worden overschat. De deelnemingsvrijstelling maakt concernvorming mogelijk 

en leidt ertoe dat Nederlandse bedrijven in het buitenland op gelijkwaardige voet kunnen 

concurreren met andere marktpartijen. Ook de deelnemingsverrekening is van groot 

belang. Deze regeling bestrijdt kapitaalvlucht, doordat op inkomsten uit laagbelast 

mobiel kapitaal niet de deelnemingsvrijstelling van toepassing is, maar een bijheffing 

plaatsvindt tot het Nederlandse tarief. Behandelt de actuele stand van zaken van beide 

regelingen,bijgewerkt tot 01-11-2016. 

J.v.d.Geld.A.Hofman (K-9789013142709) maart 2017      ca. 500 pag.   € 84,00 

 



de Deelnemingsvrijstelling in de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (FED 

Br.) 

Deze 10e druk behandelt de wetswijzigingen tot 1 januari 2017 en de sinds de vorige 

druk (uit 2011) verschenen jurisprudentie en beleidsopvattingen, inclusief het besluit van 

januari 2017. Het tweede deel van deze uitgave gaat in op de 

deelnemingsvrijstellingsaspecten bij fusies en splitsingen. In samenhang met de door 

Nederland gesloten verdragen ter voorkoming van dubbele belasting is de 

deelnemingsvrijstelling een belangrijke pijler voor het Nederlandse vestigingsklimaat. 

Sinds 1970 is de deelnemingsvrijstelling een aantal malen grondig gewijzigd. Enerzijds 

om oneigenlijk gebruik te voorkomen, anderzijds om de regeling aan Europese 

ontwikkelingen aan te passen. Ook de internationale concurrentiestrijd trekt op dit punt 

de aandacht. Nieuw is de bespreking van de regeling inzake bovenmatige 

deelnemingsrente (art. 13l Wet VPB) en de wet compartimenteringsreserve (art. 28c Wet 

VPB). Daarnaast zijn de standpunten uit het nieuwe beleidsbesluit van januari 2017 ook 

in deze uitgave verwerkt. 

W.Martens (K-9789013105896) 10e dr.juli 2017    360 pag.    € 64,95 

 

de Directeur-Grootaandeelhouder en zijn B.V.(Fiscale praktijkreeks nr. 19) 

Op heldere wijze wordt aangegeven hoe de directeur-grootaandeelhouder en zijn bv in 

Nederland in de belastingheffing worden betrokken. Zo wordt ingegaan op het oprichten 

van de bv, de inbreng van een onderneming hierin en de overdracht. Ook wordt 

uitgebreid stilgestaan bij de fiscale gevolgen verbonden aan de verschillende petten die 

de directeur-grootaandeelhouder kan opzetten ten aanzien van zijn bv. Hij is immers 

zowel aandeelhouder als werknemer en vaak stelt hij ook vermogen ter beschikking. 

Alles met voorbeelden. 

P.Meertens,I v.Bragt (S-9789012399524) 5e dr. mei 2017     136 pag.    € 27,50 

 

Double (Non-)Taxation and EU Law 

Comprehensive analysis of EU law’s impact on double taxation and double non-taxation. 

Everywhere new tax rules are under development to engage with the ever-increasing 

complexity and sophistication of aggressive tax planning and to reverse the tax base 

erosion it leads to. The most prominent initiative in this context is the Base Erosion and 

Profit Shifting (BEPS) project of the OECD. Although the European Commission and the 

OECD’s BEPS project have been a hot topic for some time, and double non-taxation being 

among the main issues the BEPS project intends to address, there has been little 

discussion of the effect of EU law on their implementation. The tax jurisprudence of the 

ECJ is referred to and comprehensively analysed. The final chapter provides an outlook 

on possible developmentsin the future. 

C.Marchgraber (KL-9789041194107) december 2017    472 pag.    € 210,00 

 

de Effectuering van Fiscale Persoonlijke Tegemoetkomingen Buitenlandse 

Belastingplichtigen  

Fiscale tegemoetkomingen die verband houden met de persoonlijke en gezinssituatie 

vormen een onderdeel van de belastingheffing naar draagkracht van personen. De 

(buitenlandse) belastingplichtige die vanwege het verrichten van grensoverschrijdende 

arbeid arbeidsinkomen geniet dat niet uitsluitend in de woonstaat aan belastingheffing 

onderworpen is, wordt in de regel geconfronteerd met een afwijkende fiscale behandeling 

ten opzichte van belastingplichtigen die uitsluitend in de woonstaat arbeid verrichten, 

onder andere vanwege een beperktere effectuering van deze fiscale tegemoetkomingen. 

                           (K-9789013145892) september 2017                    pag.    € 39,95 

 

Elementair Belastingrecht voor Economen & Juristen – 2017-2018      JAARLIJKS 

Aan bijzonderheden zoals samenwerkingsvormen, deelnemingsverhoudingen, fusies, 

inbreng in BV of NV, ondernemersfaciliteiten en doorschuivingsmogelijkheden wordt 

ruime aandacht besteed. Ook de vermogensinkomsten komen aan bod. De 

verbruiksbelastingen worden in algemene zin besproken. De omzetbelasting als 

belangrijkste verbruiksbelasting wordt daarbij de grootste ruimte toegemeten. Verder 

besteden de auteurs aandacht aan de inhoudingen op het loon wegens hun toenemend 

belang voor het bedrijfsleven. Uiteraard wordt ook aandacht geschonken aan de 

internationale werking van ons belastingstelsel.                                                        

L.Stevens,R.de Smit (K-9789013143881) begin augustus  2017     480 pag.    € 59,95 



 

EU Citizenschip and Direct Taxation – burgerschap van de unie en directe belastingen 

The main question addressed in this study is: how has the concept of EU citizenship 

influenced the legal autonomy of Member States; most notably in the field of direct 

taxation and are the implications of that influence on the tax autonomy of Member States 

acceptable? Proefschrift ! 

E.Ros (EUR)  mei 2017    397 pag.                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

EU Tax Transparency Rules for Intermediaries  

The European Commission has proposed new transparency rules for intermediaries (tax 

advisors, accountants, banks and lawyers) who design and promote tax planning 

schemes for their clients. The Commission has identified key characteristics, including the 

use of losses to reduce tax liability, the use of special beneficial tax regimes, or 

arrangements through countries that do not meet international good governance 

standards. Intermediaries will have to report all dealings that match these characteristics. 

Proposal for a Directive as regards mandatory automatic exchange of information in the 

field of taxation in relation to reportable cross-border arrangements (Europese 

Commissie) 

juni 2017      44 pag.                                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

European Tax Handbook -2017 

Includes surveys on 49 countries and jurisdictions. The surveys have been updated to 

reflect the laws applicable in 2017. A chapter on the European Union (together with the 

most important tax directives), as well as descriptions of seven of the most important 

Swiss cantons, are included. Countries covered:Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, 

Belarus, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, European 

Union, Finland, France, Georgia, Germany, Gibraltar, Greece, Guernsey, Hungary, 

Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, 

Macedonia, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, the Netherlands, Norway, Poland, 

Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, 

Switzerland (and selected cantons), Turkey, Ukraine and the United Kingdom. 

M.Schellekens e.a.(IBFD-9789087224073) juli 2017  1164 pag. geb.  ca. € 376,00 

 

Fiscaal Alert 2017 

Handzaam zakboekje met overzicht van de talloze fiscale bepalingen, tarieven en cijfers. 

Alle wijzigingen ten opzichte van de vorige uitgave zijn in deze nieuwe editie verwerkt tot 

toegankelijke overzichten, schema’s en tabellen, waar nodig voorzien van een toelichting. 

Alle cijfermatige veranderingen zijn verwerkt naar de stand van zaken per 1 januari 2017. 

A.v.Lint e.a.(red.) (S-9789012398787) februari 2017   600 pag.    € 31,00 

 

Fiscaal Bezwaar  in AWR en AWB 

Behandelt de fiscale bezwaarfase zoals die wettelijk is geregeld in de AWR en de Awb, en 

is thematisch ingedeeld. Na inleiding en beschrijving van de historie van de regeling 

wordt elk element van de bezwaarfase besproken vanaf de vraag wie waartegen bezwaar 

kan maken, via de bezwaartermijn tot en met de uitspraak en de rechtsmiddelverwijzing. 

Daarnaast wordt aan een aantal bijzondere onderwerpen aandacht besteed, zoals 

informatieplicht, bewijslast, bezwaar tegen boeten en massaal bezwaar. Omdat het 

overgrote deel van de wettelijke bepalingen over de bezwaarfase in de Awb staat en deze 

wet ook door de andere hoogste bestuursrechters wordt toegepast en uitgelegd, wordt 

op relevante onderdelen stilgestaan bij de wetsuitleg door de Afdeling 

Bestuursrechtspraak Raad van State,Centrale Raad van Beroep en College van Beroep 

voor het Bedrijfsleven en hoe die zich verhoudt tot de rechtspraak door de 

Belastingkamer van de Hoge Raad, met citaten uit parlementaire stukken en 

jurisprudentie. 

S.v.Immerseel,G.Ulrich (S-9789012399081) 2e dr. september 2017    386 pag.    € 70,00 

 

Fiscaal Memo 2017.2                                                 VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bevat de voornaamste feitelijke gegevens (bedragen, forfaits, drempels, percentages 

e.d.) voor de dagelijkse praktijk als deskundige. Alle feiten en cijfers geactualiseerd naar 

de stand per 1 juli 2017. Niet alleen het gedrukte exemplaar is volledig herzien, ook de 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Z800F
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Z800F


content in de Fiscaal Memo App is volledig bijgewerkt, inclusief alle rekenmodellen. Naast 

het Fiscaal Memo heeft u ook toegang tot de updateservice en de Fiscaal Memo App.  

H.Aa (9789013142402) juli 2017             336 pag.    € 43,55 

 

Fiscaal Memo 2017.1                                    VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bevat de voornaamste feitelijke gegevens (bedragen, forfaits, drempels, percentages 

e.d.) voor de dagelijkse praktijk als deskundige. Alle feiten en cijfers geactualiseerd naar 

de stand per 1 januari 2017. Niet alleen het gedrukte exemplaar is volledig herzien, ook 

de content in de Fiscaal Memo App is volledig bijgewerkt, inclusief alle rekenmodellen. 

Naast het Fiscaal Memo heeft u ook toegang tot de updateservice en de Fiscaal Memo 

App.  

H.Aa (9789013140736) januari 2017             335 pag.    € 42,50 

 

Fiscale Vernieuwing op Komst ? (Ars Notariatus nr. 165) 

Is het Nederlandse belastingstelsel toe aan een ingrijpende herziening van de 

belastingdruk op vermogen? Hoe zou een nieuw fiscaal landschap er dan uit kunnen 

komen te zien? Dit fiscale thema stond centraal op het Landelijk Notarieel 

Studentencongres 2017. Een bundeling van de sprekersbijdragen, met verslag van de 

afsluitende discussie. De notariële pijlers personen- en familierecht, vastgoed en 

ondernemingsrecht hebben elk een fiscale tegenhanger: voor personen- en familierecht 

de erf- en schenkbelasting, voor vastgoed de overdrachtsbelasting en voor 

ondernemingsrecht de inkomsten- en vennootschapsbelasting. De centrale vraag op dit 

congres was: wordt de belastingdruk in Nederland op rechtvaardige wijze over de 

verschillende groepen verdeeld? Welke fiscale oplossingsrichtingen zijn er denkbaar om 

een ander, beter evenwicht te bereiken? Hoe moet er gesleuteld worden aan de schenk- 

en erfbelasting? En aan box 3? Nieuwe fiscale regelingen moeten in essentie 

aantrekkelijk zijn, maar ze moeten ook voldoende scoren op uitvoerbaarheid.  

C.Caminada e.a.(K-9789013146356) november 2017     88 pag.    € 29,50 

 

Goed Koopmansgebruik - 2017 

Goed koopmansgebruik speelt een essentiële rol bij de toerekening van de tot de winst 

uit onderneming behorende baten en lasten aan de jaren waarop zij betrekking hebben. 

In dit geschrift wordt aandacht besteed aan de wijze waarop die toerekening plaatsvindt. 

Daartoe is de jurisprudentie van de Hoge Raad op het terrein van goed koopmansgebruik 

volgens een handzaam raamwerk in kaart gebracht. Aan de hand van dit raamwerk 

wordt uiteengezet langs welke lijnen de ontvangsten en uitgaven worden toegerekend 

aan de jaren waarop zij betrekking hebben. Tevens wordt ingegaan op de in een jaar in 

aanmerking te nemen verplichte en vrijwillige afwaarderingen en opwaarderingen van 

activa en passiva. Ook komen onderwerpen als de 'bestendige gedragslijn' en 

'samenhangende waardering' aan orde. 

A.Lubbers (S-9789012401081) 3e dr. november 2017     364 pag.    € 59,00 

 

Geruisloze Terugkeer uit de B.V. (FED Brochure) 

De geruisloze terugkeer uit de bv staat voor de ‘ingreep’ waarmee de aandeelhouder de 

door de bv gedreven onderneming voortaan voortzet voor eigen rekening en risico. Deze 

wijziging van rechtsvorm levert een sfeerovergang op, omdat er in ons belastingstelsel 

geen plaats is ingeruimd voor een rechtsvormneutrale ondernemingswinstbelasting. Maar 

wat gebeurt er nu precies wanneer de geruisloze terugkeer in gang wordt gezet? De bv 

wordt ontbonden en de onderneming van de bv wordt voortgezet door de voormalig 

aandeelhouder. Dit gebeurt zonder fiscale afrekening; de bestaande belastingclaims 

worden eenvoudigweg doorgeschoven. De wetgever heeft in dit kader de zogeheten 

terugkeerreserve geïntroduceerd, om eventuele verschillen in belastingdruk vóór en ná 

terugkeer op te vangen. Hier worden de voorwaarden besproken die de wet in deze stelt. 

Daarbij komen ook de meer formele aspecten aan bod, die inherent zijn aan deze 

regeling. De belangrijkste knelpunten worden geanalyseerd en er worden alternatieve 

methoden aangereikt om zonder fiscale gevolgen terug te keren uit de bv. Beperkt zich 

niet tot de ‘spelregels’ van deze regeling, maar plaatst de regeling ook in breder 

perspectief, door stil te staan bij de vraag of niet moet worden toegekomen aan een 

rechtsvormneutrale ondernemingswinstbelasting. Biedt houvast bij het adviseren van 

ondernemers over de keuze van de meest optimale rechtsvorm voor hun onderneming.  

L.Pieterse,R.Ijsselmuiden (K-9789013143218)  3e dr.begin juni 2016   136 pag.   € 62,50 



 

Grensoverschrijdende Transacties en BTW 

Ondernemers en andere (rechts)personen die goederen of diensten in- en verkopen in 

andere EU-lidstaten krijgen vaak te maken met ingewikkelde fiscale regelgeving en 

verplichtingen. Worden goederen van buiten de Europese Unie ingekocht, dan kan ook 

douanewetgeving aan de orde komen. Verschaft een praktisch overzicht van de vele en 

uiteenlopende fiscale verplichtingen die spelen bij transacties met het buitenland 

(grensoverschrijdende transacties). Door de opzet van dit boek kan men snel per 

transactie beoordelen met welke fiscale aandachtspunten hij rekening moet houden zodat 

geen zaken over het hoofd worden gezien. 

J.Rous (S-9789012399487) 2e dr.mei 2017  146 pag.    € 29,00 

 

Hoofdzaken Vennootschapsbelasting 

De vennootschapsbelasting is in de loop der jaren fors ingewikkelder geworden. Om het 

zicht op de kern van deze belasting niet te verliezen behandelt deze uitgave slechts de 

hoofdzaken van de Nederlandse vennootschapsbelasting,dus geen specialistische en 

detailregelingen.  

F.Elsweier,S.Stevens (K-9789013144345) 13e dr. augustus 2017   408 pag.   € 69,50 

 

IFA Cahier nr. 102A: Assessing BEPS; Origins, Standards and Responses 

Contains a wealth of domestic and international material in dealing with the Subjects to 

be discussed at the following Congress. They comprise IFA Branch Reports together with 

a General Report and an EU Report on each of the two Subjects selected for the Congress 

of that year. Subject for 2017, Cahier 102A is ‘Assessing BEPS: origins, standards, and 

responses’.  

IFA (S-9789012400008) augustus 2017    900 pag.    € 205,00 

 

IFA Cahier nr. 102B: The Future of Transfer Pricing 

Subject for 2017, Cahier 102B is ‘The future of transfer pricing’.  

IFA (S-9789012400015) augustus 2017    900 pag.    € 205,00 

 

Inkomstenbelasting - inclusief hoofdzaken loonbelasting en premieheffing 

Wegwijzer in de complexe wereld van inkomstenbelasting, loonbelasting en 

premieheffing zoals deze per 1 januari 2017 in ons land is geregeld. Alle regelgeving en 

rechtspraak zijn zo volledig mogelijk verwerkt en ook uitdrukkelijke standpunten in de 

literatuur zijn opgenomen. De indeling van deze uitgave sluit bovendien aan op de 

indeling van de Wet IB 2001. 

E.Heithuis e.a.(K-9789013143560) 13e dr.maart 2017    845 pag.    € 95,00 

 

Inleiding Belastingheffing Ondernemingen en Particulieren 

Inleidende beschrijving van de belastingheffing van ondernemingen en particulieren 

waarbij gekozen is voor een enigszins alternatieve benadering. Men volgt de 

belevenissen van ‘twee personen en de wordingsgeschiedenis van hun onderneming. Zij 

starten horecaonderneming in de vorm van een vennootschap onder firma, zetten deze 

om in een bv, waarna een structuur met verschillende bv’s ontstaat. Daarna gaan zij met 

hun activiteiten over de grens. Daarnaast komen fiscale aspecten aan bod die specifiek 

zijn voor natuurlijke personen: het genieten van loon, het hebben van vermogen, 

echtscheiding en overlijden. Hoewel de nadruk op de heffing van inkomsten- en 

vennootschapsbelasting ligt, komen ook andere belastingen, zoals de loonbelasting, de 

omzetbelasting en de erfbelasting, aan de orde. Ter afronding van het geheel is de 

invloed van het Europese recht op de directe belastingen beschreven. 

M.Hoogeveen e.a.(S-9789012399241) 17e dr. februari 2017   500 pag.    € 49,50 

 

the Intellectual Property Holding Company - Tax Use and Abuse from Victoria's 

Secret to Apple 

This is the first book to explore both domestic intellectual property holding companies in 

the United States and foreign IP holding companies worldwide. Focuses on companies 

with nationally and internationally recognized names and products. Provides in-depth 

case studies to reveal domestic and international tax planning strategies. Many 

companies that have become household names have avoided billions in taxes by 'parking' 

their valuable intellectual property assets in holding companies located in tax-favored 



jurisdictions. In the United States, for example, many domestic companies have moved 

their IP to tax-favored states such as Delaware or Nevada, while multinational companies 

have done the same by setting up foreign subsidiaries in Ireland, Singapore, Switzerland, 

and the Netherlands. This illuminating work explains how the use of these IP holding 

companies has become economically unjustified and socially unacceptable, and how 

numerous calls for change have been made. This book should be read by anyone 

interested in how corporations - including Gore-Tex, Victoria's Secret, Sherwin-Williams, 

Toys-R-Us, Apple, Microsoft, and Uber - have avoided tax liability with IP holding 

companies and how different constituencies are working to stop them. 

J.Maine,X-T.Nguyen (CUP-9781107128262) december 2017   310 pag. geb.    ca. € 

119,00 

 

Internationaal Belastingrecht 

Start met een inleiding in de algemene beginselen en leerstukken, gevolgd door de 

algemene aspecten van voorkomingsregelingen en enkele bijzondere 

onderwerpen. Daarna is een substantieel deel gewijd aan het OESO-modelverdrag. De 

artikelen van dit verdrag zijn onderverdeeld in de winstsfeer, de 

vermogensinkomstensfeer, de arbeidsinkomstensfeer en overige inkomsten. Deze 

worden gerelateerd aan de samenhangende relevante bepalingen in de Nederlandse 

fiscale wetgeving. Hierna volgt uitgebreide aandacht voor de formeelrechtelijke aspecten 

rondom grensoverschrijdende belastingheffing, waarbij het accent met name op 

inlichtingenverplichtingen ligt In het laatste gedeelte staat het OESO-modelverdrag 

opnieuw centraal, maar dan in het kader van erf- en schenkbelasting. Ook hier wordt de 

samenhang met de nationale fiscale bepalingen geduid en uitgewerkt. Daarnaast is er 

specifiek aandacht voor internationale premieheffing, met literatuur-, jurisprudentie-, 

besluiten- en trefwoordenregister. Deze editie is bijgewerkt tot 1 oktober 2017. 

A.de Graaf,P.Kavelaars e.a.(K-9789013145168) 11e dr.  december 2017  584 pag.  € 

74,50 

 

de Jacht op Buitenlands Vermogen (Fiscaal Actueel nr.26) 

Sinds 2000 heeft de Belastingdienst de jacht op buitenlands vermogen officieel 

geopend. Er worden op dit moment steeds meer maatregelen getroffen om 

belastingontwijking en -ontduiking krachtig tegen te gaan. Een voorbeeld daarvan zijn de 

toegenomen mogelijkheden voor internationale gegevensuitwisseling. Maar ook de 

introductie van het UBO-register, de vierde anti-witwasregeling en het afschaffen van de 

inkeerregeling maken dit duidelijk. De intensievere aanpak van de Belastingdienst leidde 

ook tot veel nieuwe rechtspraak. Hier een thematische bespreking van alle juridische en 

praktische facetten van buitenlands vermogen. 

A.Feenstra,A.Perdaems (K-9789013146370) november 2017    156 pag.    € 45,00 

 

Kapitaalverzekeringen en Eigenwoningsparen - het overgangsrecht van kapitaal- 

verzekeringen, de KEW en SEW 

Overzichtelijke uiteenzetting te geven van de wet- en regelgeving met betrekking tot 

kapitaalverzekeringen in het algemeen en het eigenwoningsparen in het bijzonder. 

Tevens wordt uitgebreid ingegaan op het overgangsrecht voor kapitaalverzekeringen 

door de invoering van de Wet IB 2001 en het overgangsrecht dat is ontstaan per 1 

januari 2013 door de invoering van het gewijzigde eigenwoningregime.Fiscale 

behandeling kapitaalverzekeringen is door diverse wetswijzigingen aangepast. Vooral het 

overgangsrecht voor op 31-12- 2001 bestaande kapitaalverzekeringen is een relatief 

onoverzichtelijk doolhof. Tevens is bij de invoering van de Wet IB 2001 de 

kapitaalverzekering eigen woning (KEW) ontstaan. Met deze KEW kon fiscaal vriendelijk 

voor de eigen woning worden gespaard. Vanaf 2008 zijn hier de spaarrekening eigen 

woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW) aan toegevoegd. Per 1-01- 

2013 is de eigenwoningregeling in de Wet IB 2001 aanzienlijk gewijzigd, waarbij de KEW, 

SEW en BEW werden afgeschaft. Ook hierbij is overgangsrecht ingevoerd en in de 

praktijk bestaan nog steeds honderdduizenden spaarproducten in het kader van het 

eigenwoningsparen.Ter verduidelijking wordt gebruik gemaakt van veel voorbeelden.  

G.Staats,H.v.Bijnen (S-9789012399531)3e dr. mei 2017     142 pag.    € 35,00 

 

de Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige (NTFR Fiscaal Dossier) 



Per 1 januari 2015 is de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtige 

ingevoerd voor in het buitenland woonachtige belastingplichtigen die in Nederland 

inkomen genieten. Alleen belastingplichtigen die aan het zogenoemde 90%-

inkomenscriterium voldoen, komen nog in aanmerking om fiscaal als inwoner van 

Nederland te worden behandeld. Met name in relatie tot de hypotheekrenteaftrek heeft 

dit voor sommige belastingplichtigen geleid tot een verslechtering van de fiscale positie. 

Reeds in 2014 verscheen een fiscaal dossier inzake de afschaffing van de keuzeregeling. 

In deze geüpdatet versie wordt nogmaals de wettelijke regeling rondom de 

kwalificerende buitenlandse belastingplichtige bekeken: wat is er in 3 jaar veranderd en 

is de huidige regeling in lijn met de recente Europese jurisprudentie? 

N.de Haan,F.Bakker (S-9789012400695) oktober 2017    44 pag.    € 15,00 

 

Nemo Tenetur in Belastingzaken (Fiscale Monografieën nr. 150) 

Waar houdt bij belastingzaken een meewerkplicht op en begint het recht op zwijgen of 

niet meewerken aan de eigen veroordeling? Het nemo tenetur-beginsel (het recht tegen 

gedwongen zelfbelasting bij belastingzaken) is een controversieel en ingewikkeld 

onderwerp. Wat weegt zwaarder: het publieke belang van een adequate belastingheffing 

of het verdedigingsbelang van een verdachte? Waar ligt de grens tussen spreken of 

zwijgen? De rechtspraktijk heeft moeite met het beantwoorden van deze vraag, mede 

doordat de Europese en nationale opvattingen uiteenlopen. Geeft hier voor het eerst een 

verdiepend en uitgebreid overzicht van de huidige stand van zaken in de Europese en 

Nederlandse jurisprudentie over het recht tegen gedwongen zelfbelasting in (punitieve) 

belastingzaken.  

L.Wijsman (K-9789013125818) juni 2017     548 pag.    € 87,00 

 

Ode aan Bart – van Zadelhoff Bundel 

aangeboden aan Bart van Zadelhoff ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar 

Belastingrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. In deze bundel zijn 26 diverse 

bijdragen opgenomen van (oud)collega’s, vakgenoten, vrienden en bekenden van Van 

Zadelhoff. 

J.Bouwman,W.Grooten (red.) (K-9789013145731) september 2017  208 pag.    € 29,95 

 

Omzetbelasting 

De btw (bijna 50 jaar geleden ingevoerd) is inmiddels geheel gebaseerd op Europese 

regelgeving. Deze nieuwe editie bijgewerkt naar de laatste stand van zaken van zowel de 

Europese als nationale wetgeving over omzetbelasting per 1 augustus 2017. Ook de 

actuele jurisprudentie is verwerkt.  NIEUWE EDITIE VAN HET MEESTERWERK VAN 

REUGEBRINK 

M.v.Hilten,H.v.Kesteren (K-9789013141221) 15e dr.oktober 2017   576 pag.    € 83,50 

 

de Onzakelijke Lening 

Het leerstuk van de onzakelijke lening is ontstaan met het arrest van 25 november 2011 

en de vele andere arresten die de Hoge Raad daarna nog over dit onderwerp heeft 

gewezen. Ordent hier de arresten en behandelt de belangrijkste onduidelijkheden met 

veel voorbeelden en structuurschema’s. Aan bod komen thema’s als de fiscale gevolgen 

van het tenietgaan of de overdracht van een onzakelijke lening - en de verkoop van 

aandelen in de crediteur of debiteur van een onzakelijke lening.  

Ph.Albert (K-9789013144482) juli 2017      124 pag.    € 47,50 

 

Over H.J. Doedens: Een Intrigerende Fiscalist – afscheid Cees Schaap 

Uitgave over annotator Doedens opgedragen aan mr. Cees Schaap ter gelegenheid van 

zijn afscheid als raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden en als redactielid van BNB. 

Het afscheid van mr. Cees Schaap bij BNB valt samen met de afronding van een 

onderzoek van auteur mr. L.J.A. (Rens) Pieterse naar de annotaties van prof. H.J. 

Doedens, de eerste annotator (in de jaren veertig van de vorige eeuw) van Beslissingen 

in Belastingzaken (de voorloper van BNB). Het onderzoek van Pieterse is erop gericht de 

vraag te beantwoorden waarom de commentaren van Doedens zo in de smaak vielen bij 

de leden van de belastingkamer van de Hoge Raad. In dat kader heeft hij meer dan 

honderd annotaties van Doedens onderzocht. De onderzoeksresultaten zijn neergelegd in 

deze publicatie. Pieterse constateert onder meer dat Doedens in zijn annotaties bijna 

altijd eerdere beslissingen van de Hoge Raad en van feitenrechters in herinnering brengt. 



Doedens probeert daarbij ook uit te leggen hoe de beslissing zich tot die eerdere 

beslissingen verhoudt. Zeker in een tijd waarin de Hoge Raad niet de gewoonte had in 

zijn arresten expliciet voort te bouwen op eerdere beslissingen, was het voor de lezer 

van de annotatie waardevol om te zien hoe de ‘nieuwe’ beslissing in het bestaande recht 

past. Een ander kenmerk van de annotaties van Doedens is, zo constateert Pieterse, dat 

hij oog heeft voor het belang van de beslissing voor de praktijk. Zo betrekt hij in zijn 

annotaties soms vragen die in verband met de beslissing in de toekomst aan de orde 

kunnen komen.  

R.Pieterse (K-9789013143126) maart 2017   85 pag.   € 24,95 

 

Pleitbaar Standpunt in het Fiscale Boete- en Strafrecht (Fiscale Monografieën 

nr.148) 

Uit jurisprudentie van de belastingkamer van de Hoge Raad blijkt dat het pleitbare 

standpunt tot straffeloosheid leidt, terwijl de strafkamer van dezelfde Hoge Raad hierover 

anders oordeelt. De vraag is: welke benadering is de juiste? Het opzettelijk doen van een 

onjuiste aangifte is beboetbaar en strafbaar. Omdat hetzelfde feit maar één keer mag 

worden bestraft, moet echter een keuze worden gemaakt tussen bestuurlijke afdoening 

(belastingrechter) of strafrechtelijke vervolging (strafrechter). Deze keuze zou voor de 

strafwaardigheid niet mogen uitmaken, maar dat doet het wél. Volgens de 

belastingkamer van de Hoge Raad leidt het pleitbare standpunt tot straffeloosheid, omdat 

er geen opzet in het spel zou zijn. De strafkamer van de Hoge Raad heeft tot nu toe 

echter geen rol voor het pleitbare standpunt gezien. Om hiervoor een verklaring te 

vinden, wordt niet alleen relevante jurisprudentie behandeld, maar ook het fiscale boete- 

en strafrecht (die beiden niet eerder zo uitvoerig en systematisch zijn geanalyseerd), 

waarbij uitgebreid wordt ingegaan op de begrippen ‘opzet’ en ‘grove schuld’. Sluit af met 

een voorstel voor een benadering die zowel door de belastingkamer als door de 

strafkamer van de Hoge Raad kan worden toegepast. 

M.Kors (K-9789013141429) maart 2017     343 pag.    € 79,00 

 

Private Equity en Fiscaliteit 

Bij private equity gaat het om investeringen in niet-beursgenoteerde ondernemingen. Dit 

rapport behandelt fiscale gevolgen van dergelijke investeringen voor 

vennootschapsbelasting, dividendbelasting, loonbelasting, inkomenstenbelasting en de 

schenk- en erfbelasting. 

Belastingdienst    november 2017    402 pag.                       GRATIS OP PDF OP 

AANVRAAG 

 

(R)emigratie & Immigratie van de Aanmerkelijkbelanghouder (Fiscaal Actueel 

nr.21) 

Sinds de ingrijpende herziening van het aanmerkelijkbelangregime per 1 januari 1997 en 

de aanpassingen die zijn doorgevoerd bij de invoering van de Wet IB 2001 per 1 januari 

2001 is (r)emigratie en immigratie van de aanmerkelijkbelanghouder ‒ al dan niet 

gecombineerd met verplaatsing van de werkelijke leiding van de vennootschap ‒ een van 

de meest ingewikkelde fiscale onderwerpen geworden. De regels zijn met ingang van 1 

januari 2010 verder aangevuld vanwege de sindsdien aangescherpte verervingsfaciliteit 

en de nieuwe schenkingsfaciliteit in het aanmerkelijk belang. Laat zien hoe lastig de 

versnippering van regels op dit terrein is. Naast de Wet IB 2001 en de Invorderingswet is 

veel geregeld in uitvoeringsregelingen en -besluiten. Sommige van deze nationale regels 

zijn (wellicht) Europees- of verdragsrechtelijk niet toegestaan. Bevat alle regels zoals die 

gelden per 1-1-2016 voorzien van concrete cijfervoorbeelden. De inhoud is afgesloten 

per 1 april 2017. 

E.Heithuis (K-9789013144550)  juni 2017   92 pag.    € 44,50 

 

Springende Punten- van Amersfoort Bundel 

Liber amicorum aangeboden aan Paul van Amersfoort ter gelegenheid van het einde van 

zijn loopbaan van ruim 40 jaar in het belastingrecht. De bijdragen aan de bundel lopen 

uiteen, maar cirkelen vrijwel allemaal om de thema’s die hem op een of andere wijze na 

aan het hart liggen. Zo bevat de bundel verscheidene opstellen over het formele 

belastingrecht. Het materiële belastingrecht mag, naast tal van andere thema's, 

eveneens op aandacht rekenen. 

L.Petersen,R.v.Scharrenburg (red.) (K-9789013145755) oktober 2017  392 pag.  € 39,95 



 

Subsidies en BTW in de Europese Unie (Fiscale Monografieën nr. 94)  

Bespreekt recente Nederlandse rechtspraak en jurisprudentie van het Europese Hof van 

Justitie over de belastbaarheid van subsidies en de invloed van subsidies op het recht op 

aftrek van btw. Er komen diverse subsidievormen aan de orde. Voor deze subsidies wordt 

beschreven of ze aanleiding geven tot belastbaarheid of tot beperking van het aftrekrecht 

van de subsidieontvanger. (Overheids)subsidies voor btw-plichtige ondernemers is een 

onderwerp dat twee kanten kent. Enerzijds is er de vraag of de ondernemer over de 

ontvangen subsidie btw verschuldigd is. Vormt de subsidie een vergoeding voor een door 

de ondernemer verrichte levering of dienst? Is dit niet het geval en is de subsidie dus 

geen btw-belaste vergoeding, dan ontstaat de vraag of deze onbelaste ontvangst het 

recht op btw-aftrek beperkt. Beide aspecten komen in deze uitgave aan bod. Voor 

diverse subsidievormen wordt besproken of ze aanleiding geven tot belastbaarheid of 

beperking van het aftrekrecht van subsidieontvanger. Wetgeving en jurisprudentie staan 

daarbij centraal, maar ook EU jurisprudentie en gevolgen en rechtspraak in andere EU-

lidstaten krijgen de nodige aandacht. Ten slotte worden een aantal conclusies getrokken 

en aanbevelingen gedaan voor aanpassing van de btw-heffing en -aftrek. 

R.v.d.Paardt (K-9789013110630) 2e dr.januari 2017          332 pag.    € 75,00 

 

Teksten Europees Belastingrecht – 2017/2018 

Opgenomen zijn de EU-richtlijnen inzake moeder-dochter en fusies, alsmede de teksten 

van de richtlijnen met betrekking tot spaarrente (met wijziging van 2014), interest & 

royalty en wederzijdse bijstand. Ook de ruim 200 arresten van het EU Hof van Justitie 

staan hier alsmede een overzicht van alle zaken die per 1 juni 2017 op het terrein van de 

directe belastingen bij dat Hof aanhangig zijn. Daarnaast is een selectie opgenomen van 

grensoverschrijdende Nederlandse en EU-regelingen op het gebied van de sociale 

zekerheid. 

K.v.Raad (red.)(K-9789013143713) augustus 2017         1812  pag.   € 51,95 

 

Teksten Internationaal Belastingrecht – 2017/2018 

Van meer dan 30 verdragen is de complete tekst opgenomen en van nog eens ruim 15 

verdragen een uittreksel. Daarnaast is van een aantal verdragen (waaronder het verdrag 

van 1992 met de Verenigde Staten) tevens de buitenlandse tekst opgenomen. Het geheel 

wordt gecompleteerd met overzichten van een reeks buitenlandse 

belastingstelsels alsmede van de belangrijkste arresten van de Hoge Raad op het terrein 

van het IBR. 

K.v.Raad (red.)(K-9789013143706) augustus 2017     3712 pag.   € 62,00 

SETPRIJS voor beide bovenstaande teksten € 83,50 (isbn.9789013143720) 

 

VAT in a Day - A Concise Overview of the EU VAT System 

Engelstalige toegankelijke beschrijving en toelichting van het Europese btw-stelsel. 

Overzicht van belangrijke bepalingen uit de BTW-Richtlijn en de rechtspraak daarover. 

Beschrijft niet alleen het Europese stelsel inzake de omzetbelasting, maar schenkt ook 

expliciet aandacht aan de basisgedachten die erachter liggen. De uitwerkingen en 

voorbeelden zijn gebaseerd op de EU BTW-Richtlijn (2006/112/EC) en de EU BTW-

Uitvoeringsverordening (282/2011). De regels voor de plaats van dienst krijgen meer 

aandacht. Bovendien wordt ingegaan op het zogenoemde mini one-stop-shopsysteem 

voor onder meer elektronische diensten.  

A.v.Doesum,F.Nellen (K-9789013147414) 2e dr. december 2017   72 pag.    € 24,95 

 

Vpb- Plicht bij Overheidslichamen (FED Brochure) 

Met ingang van 1 januari 2016 hebben overheden te maken met de Wet modernisering 

Vpb-plicht overheidsondernemingen. Ingewikkelde vraagstukken worden helder uitgelegd 

en voorzien van praktisch commentaar met veel praktijkvoorbeelden. Het 

ondernemingsbegrip, de algemene en specifieke vrijstellingen en aandachtspunten als de 

openingsbalans en verrekenprijzen passeren de revue. Op een aantal plaatsen wordt ook 

verwezen naar de notities van de Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale 

Overheden (SVLO) en wordt ingegaan op de Wet Markt en Overheid. In ieder hoofdstuk 

zijn eventuele wetswijzigingen, jurisprudentie en praktijkervaringen tot 1 april 2017 

verwerkt. 

C.Bruijsten e.a.(K-9789013144833) juli 2017   156 pag.    € 56,50 



 

Verrekenprijzen - de Verdeling van de Winst van een Multinational (Fiscale 

Monografieën nr. 115) 

Behandelt de materiële, formele en management control aspecten van verrekenprijzen. 

Gaat in op het arm’s-length beginsel (dat in het internationale belastingrecht een steeds 

grotere rol speelt) en plaatst dit in de context van het Nederlandse belastingrecht. 

Uiteraard worden het Nederlandse beleid voor de toepassing van het arm’s-length 

beginsel en het gebruik van de verschillende verrekenprijsmethoden uitgebreid 

besproken - onder andere in relatie tot de door het BEPS-project aangepaste OESO-

richtlijnen. Bespreekt ook alles over de maatschappelijke en politieke discussie rondom 

transfer pricing: een dynamisch thema.  

H.v.Egdom(K-9789013140200) 4e dr.  begin augustus 2017  304 pag.    € 85,00 

 

Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen 

Het betreft ondernemers in inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 

(eenmanszaak, maatschap/vof, commanditaire vennootschap en de nv/bv). Uitgebreid 

komen regels inzake  fiscale winstbepaling voor de IB-ondernemer en de VPB-

ondernemer aan de orde. Specifieke onderwerpen als deelnemingsvrijstelling, fiscale 

eenheid, fusievormen en splitsing worden ook besproken. Tevens wordt de fiscale 

regeling voor de aanmerkelijkbelangaandeelhouder behandeld, dit alles aan de hand van 

de Wet IB 2001. 

H.v.Arendonk e.a. (S-9789012400053) 13e dr. augustus 2017   476 pag.    € 64,15 

 

Wegwijs in de BTW   

De geactualiseerde editie verwijst weer uitvoerig naar wetgeving, rechtspraak en 

beleidsbesluiten. De stof wordt in veel gevallen verlevendigd met (cijfer)voorbeelden. 

A.v.Dongen e.a. (S-9789012400084)  14e dr. augustus 2017  726 pag.    € 58,95 

 

Wegwijs in de Gemeentelijke Belastingen en de WOZ- editie 2017 

De systematiek van de Gemeentewet en de Wet WOZ is als uitgangspunt genomen. 

Daarnaast worden op dezelfde wijze behandeld de op de Wet milieubeheer gebaseerde 

gemeentelijke afvalstoffenheffing, de op de Wet op de bedrijveninvesteringszones 

gebaseerde BIZ-bijdrage en - op andere wijze - de op de Wet financiën openbare 

lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) gebaseerde lokale belastingen die in 

dat deel van ons Koninkrijk (als bijzondere gemeenten van Nederland met de status van 

openbaar lichaam) kunnen worden geheven. 

M.v.d.Burg e.a. (S-9789012400534) 6e dr. augustus 2017     248 pag.    € 45,00 

 

Wegwijs in de Inkomstenbelasting - editie 2017 

Na een algemene introductie in de inkomstenbelasting wordt gekeken naar de 

partnerregeling en de toerekening van de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen. 

Daarna worden de drie boxen van de Wet IB 2001 behandeld. Ook wordt ingegaan op 

arbitragemogelijkheden tussen de boxen. De persoonsgebonden aftrek en de 

heffingskortingen komen aan de orde, alsmede de buitenlandse belastingplicht. Nu de 

dividendbelasting een andere betekenis heeft gekregen in het nieuwe stelsel, wordt daar 

kort aandacht aan besteed. Aangezien de Wet IB 1964 nog voor vele onderwerpen 

relevant zal blijven, wordt regelmatig daar op teruggegrepen.  

J.v.Sonderen e.a.(S-9789012400183) 12e dr.  juli 2017       408 pag.    € 59,00 

 

Wegwijs in de Loonbelasting 

Belangrijke onderwerpen als dienstbetrekking, inhoudingsplichtige, loon, 

onkostenvergoeding, cafetariasysteem maar ook de ketenaansprakelijkheid worden op 

een heldere manier behandeld.Opgenomen is de belastingwetgeving die medio 2017 van 

kracht is. 

P.Eenhoorn e.a.(S-9789012395915) 12e dr.augustus 2017  240 pag.    € 55,75 

 

Wegwijs in de Overdrachtsbelasting 

Overdrachtsbelasting wordt geheven bij verkrijging van onroerende zaken. Deze vorm 

van belasting wordt hier op overzichtelijke en systematische wijze behandeld. Zowel de 

materiële aspecten (belastbaar feit, maatstaf van heffing, tarief, vrijstellingen), als de 

formele aspecten (aansprakelijkheid, boeten en sancties, rechtsmiddelen) komen 



uitgebreid over het voetlicht. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de overdrachtsbelasting 

in relatie tot andere delen van het recht, zoals het civiele recht, het strafrecht, de erf- en 

schenkbelasting (samenloop) en de omzetbelasting (samenloop). Voorts worden, wat de 

omzetbelasting betreft, in een afzonderlijk hoofdstuk niet alleen de algemene 

uitgangspunten en de systematiek besproken, maar ook de specifieke btw-aspecten bij 

levering van onroerende zaken en vestiging van beperkte rechten daarop. In de bijlagen: 

verklarende lijst van civielrechtelijke begrippen, actuele teksten van de Wet en 

bijbehorende uitvoeringsbesluit, uitgebreide registers. Bijgewerkt tot 1 juni 2017 

J.v.Straaten (S-9789012400039) 22e dr. augustus 2017   794 pag.    € 68,30 

 

Wegwijs in de Successiewet 

Besteedt op overzichtelijke wijze aandacht aan de twee heffingen die ten grondslag 

liggen aan de Successiewet 1956, te weten de erfbelasting en de schenkbelasting. 

Achtereenvolgens komen in dit boek aan de orde het belastbaar feit, de fictiebepalingen, 

waardering, tarief en vrijstellingen, bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, internationale aspecten 

en de formele bepalingen die betrekking hebben op de Successiewet 1956. Aan de 

civielrechtelijke aspecten van de behandelde onderwerpen wordt op compacte wijze 

aandacht besteed door middel van een praktische verklarende lijst van civielrechtelijke 

begrippen. De materie wordt geïllustreerd door vele praktijk- en cijfervoorbeelden. Deze 

22e  druk is geactualiseerd op basis van de per 1 juli 2017 geldende wet- en regelgeving 

en de tot dan toe verschenen jurisprudentie.  

F.Sonneveldt  (S-9789012400022) 22e dr. augustus  2017    534 pag.    € 60,75 

 

Wegwijsin de Vennootschapsbelasting 

Het doel is in begrijpelijke taal inzicht te verschaffen in deze problematiek. Hiertoe zijn 

ook cijfervoorbeelden toegevoegd. De in de uitgave opgenomen jurisprudentie, resoluties 

en wetswijzigingen zijn bijgewerkt tot en met 1 juni 2017. 

J.Bouwman (S-9789012400060) 15e dr. augustus 2017   1252 pag.    € 80,95 

 

Wet Aanpassing Fiscale Eenheid (NTFR-Fiscaal Dossier) 

In dit fiscaal dossier worden alle ins en outs van Papillon-fiscale-eenheid en zuster-

fiscale-eenheid besproken, inclusief de wijzigingen die zijn voorgesteld in het 

Belastingpakket 2018. De problematiek wordt inzichtelijk gemaakt met veel voorbeelden. 

M.v.Gijlswijk (S-9789012401333) november 2017   118 pag.   € 25,00 

 

de Wet D.B.A. (Fiscaal Actueel nr. 24) 

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) maakte een einde aan de 

verklaring arbeidsrelatie (VAR). De VAR zorgde voor vrijwaring van loonheffingen voor de 

opdrachtgever. Die vrijwaring is door de Wet DBA vervallen. Opdrachtgevers en 

opdrachtnemers kunnen nu zekerheid krijgen door hun (model)overeenkomst door de 

belastingdienst te laten beoordelen als ‘werken buiten dienstbetrekking’. Beide partijen 

moeten hun overeenkomst daarna ook uitvoeren zoals zij hebben afgesproken, anders 

vervalt de goedkeuring en kan de belastingdienst alsnog beslissen dat sprake is van een 

dienstbetrekking. Het werken met zzp’ers wordt besproken vanuit verschillende 

perspectieven: het arbeidsrecht, het socialeverzekeringsrecht, het belastingrecht en het 

beheersingsperspectief bij opdrachtgevers.  

E.Franssen e.a. (K-9789013138030) begin augustus 2017  148 pag.    € 45,00 

 

de Wet Inkomstenbelasting 2001 – editie 2017    HANDBOEK, AL EEN KLASSIEKER 

Bestrijkt de gehele inkomstenbelasting, en de internationale context daarvan, en tevens 

het loonbegrip uit de loonbelasting en alles wat daarmee op hoofdlijnen samenhangt. 

Bekende begrippen zoals verliescompensatie, partnerschap, (winst uit) onderneming, 

dienstbetrekking, loon, nevenwerkzaamheid, periodieke uitkering, aanmerkelijk belang 

en vaste inrichting worden aan de hand van de vaak omvangrijke en deels al wat oudere 

rechtspraak neergezet. De actualiteit van bijvoorbeeld het afgezonderd particulier 

vermogen, het fiscale pensioenrecht, de 30%-regeling voor extraterritoriale werknemers 

in de loonbelasting, de fameuze terbeschikkingstellingregeling, de vele facetten van de 

eigen woning, evenals de uitgaven voor lijfrenten en specifieke zorgkosten komen tot 

leven via onder meer de vele besluiten van de staatssecretaris van Financiën. Met vele 

voorbeelden,rechtspraak,literatuur. 

R.Niessen e.a.(S-9789012400619) september 2017   690 pag.   € 79,50 



 

Wijzigingen in het Regime van de Fiscale Eenheid  - Wet aanpassing fiscale eenheid, 

Belastingplan 2017 en Belastingpakket 2018 

Integrale behandeling van de recente wijzigingen in de regeling van de fiscale eenheid in 

de vennootschapsbelasting. De codificatie van de Vlinderrechtspraak in de Nederlandse 

vennootschapsbelasting staat centraal (Wet aanpassing fiscale eenheid). Deze heeft 

geleid tot de introductie van de tussenmaatschappij- en zusters-fiscale eenheid als 

nieuwe fiscale-eenheidsvormen in art. 15 Wet Vpb. 1969. Om oneigenlijk gebruik van 

deze fiscale-eenheidsvormen te voorkomen ‒ zoals het meer dan eens nemen van binnen 

een fiscale eenheid geleden verliezen ‒ heeft de wetgever complexe regelgeving 

geformuleerd.  

M.Boer,J.Bouwman (K-9789013141993) december 2017    184 pag.    € 49,95 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2016 : 

 

Ars Aequi Wetsedities : Loonheffingen 2016                         JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle relevante en actuele regelgeving op het gebied van de loonheffingen (loonbelasting, 

premie volksverzekeringen, premie werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke 

bijdrage Zorgverzekeringswet) per 1-1-2016, artikelen voorzien van toelichtende kopjes. 

J.Hesse,A.Mertens (A-9789069167374) 5e dr. februari 2016  714 pag.    € 39,50 

 

Artiest en Fiscus (Belastingwijzers nr. 31)  

Geschreven door drie gespecialiseerde belastingadviseurs, die al lange tijd voor veel 

artiesten en organisatoren van optredens werken. Zij geven in het boek antwoorden op 

de vele vragen, die zij in de praktijk krijgen van niet alleen de artiesten of organisatoren, 

maar ook van managers, accountants, belastingadviseurs, advocaten en andere 

begeleiders. Dit unieke 

praktijkboek biedt  een wegwijzer in het doolhof van Nederlandse en internationale 

belastingregels voor artiesten en organisatoren. Nieuwe geheel geactualiseerde editie. 

P.Kamphuis e.a. (K-9789013136203) 12e dr. begin mei 2016  ca. 200 pag.    € 39,95 

 

Belastingbeleid 2017 - Beleidsbesluiten IB, LH, VPB en DivBel 

Volledig overzicht van geldende beleidsregels betreffende inkomstenbelasting, 

loonbelasting, vennootschapsbelasting en dividendbelasting, inclusief relevante 

beleidsregels ter voorkoming van dubbele belasting. Besluiten zijn per wet gesorteerd en 

vervolgens per wetsartikel opgenomen en aan elk besluit zijn margekopjes en sprekende 

titels toegevoegd en bij veel besluiten zijn verwijzingen opgenomen naar het 

commentaar in Vakstudie Nieuws! Alles is bijgewerkt tot en met de Staatscourant van 22 

februari 2017. 

H.v.Leijenhorst (red.) (K-9789013140675) begin juni 2017   1452 pag.    € 125,95 

 

Belastingparadijzen:Tax Battles –the dangerous global race to the bottom on 

corporate tax 

Op een op 12december 2016 door hulporganisatie Oxfam Novib gepubliceerde lijst van 

belastingparadijzen staat Nederland gewoon nog derde, net na Bermuda en de Kaaiman 

Eilanden. Nu het hele rappport beschikbaar. 

Oxfam  december 2016  46 pag.                                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Belastingwetten–Kluwer pocket 2016                                      JAARLIJKE UITGAVE 

Bevat alle belangrijke – per januari 2016 - geldende wetgeving. Vanwege het grote 

praktische belang is echter ook na dit tijdstip in werking tredende wetgeving opgenomen. 

Het betreft de meest relevante wettelijke bepalingen voor de praktijk voor zover de 

wijzigingen daarvan reeds in het Staatsblad zijn gepubliceerd en voor zover de 

inwerkingtredingsdatum van die wijzigingen bekend is. De toekomstige versie van het 

wetsartikel wordt cursief opgenomen na de per januari geldende tekst. Verder zijn ook 

bepalingen van overgangsrecht opgenomen. Ook die zijn voor de praktijk belangrijk. 

Inclusief toegang tot de webversie: u ontvangt  een unieke code waarmee u kunt 

inloggen op www.kluwer.nl/pocketbelastingwetten en toegang krijgt tot de webversie van 

de Pocket Belastingwetten.  

L.Cazander,J.Ganzeveld (red.) (K-9789013131772) januari 2016  ca. 2150 pag.  € 28,95 

http://www.kluwer.nl/pocketbelastingwetten


 
Belastingwetten–Sdu Verzameling 2016                            JAARLIJKE UITGAVE 

Alle relevante belastingwetten zijn opgenomen met de belangrijkste uitvoeringsbesluiten 

en aanverwante regelgeving. Ook Europese regelingen zijn in deze uitgave te 

vinden,zoals de btw-richtlijn en diverse andere Europese Richtlijnen. Het geheel is 

bijgewerkt naar de stand van zaken per 1 januari 2016. Achter diverse wetten is het 

overgangsrecht opgenomen. Ten opzichte van eerdere edities is dit verder uitgebreid. 

Waar mogelijk wordt verwezen naar gerelateerde wetsartikelen. Wetgeving die reeds is 

aangenomen, maar die nog wacht op invoering is cursief opgenomen bij het 

desbetreffende artikel.                                    

J.Zwemmer (red.) (S-9789012396486) januari 2016    2288 pag.    € 29,50 

 

Boekhouden voor (Fiscaal) Juristen 

Behandelt de toepassing van de fiscale regels op de vennootschappelijke 

boekhoudkundige gegevens. Het accent ligt hierbij op de Wet inkomstenbelasting 2001 

en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. De theorie wordt verduidelijkt aan de 

hand van illustratieve voorbeelden. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal 

uitgebreide casusposities. 

Begint met een hoofdstuk waarin de belangrijkste boekhoudkundige begrippen en regels 

worden uitgelegd. Daarna wordt achtereenvolgens ingegaan op: fiscale winstbepaling van 

een eenmanszaak; fiscale winstbepaling van een besloten vennootschap, inbreng van 

een eenmanszaak in een samenwerkingsverband; inbreng van een eenmanszaak in een 

besloten vennootschap; consolidatie; administratieve verwerking van de omzetbelasting. 

M.Nijholt (B-9789462903319) 4e dr. december 2016      220 pag.    € 29,50 

 

BTW en E-commerce (Fiscaal Actueel nr. 18) 

Steeds meer ondernemers verkopen hun producten online. Vaak vinden die verkopen 

niet alleen binnen Nederland plaats, maar ook aan buitenlandse klanten. In dat geval 

kunnen ondernemers te maken krijgen met complexere btw-regelgeving soms 

resulterend in btw-verplichtingen in andere landen dan Nederland. Op verhelderende 

wijze wordt toegelicht welke btw-aandachtspunten aan de orde komen wanneer een 

ondernemer online producten verkoopt aan Nederlandse, enook aan buitenlandse klanten. 

Stilgestaan bij de nieuwe regels voor telecommunicatie-, omroep- en elektronische 

diensten zoals die gelden vanaf 1 januari 2015. Ook is er de nodige aandacht voor de 

levering van goederen die online worden verkocht. 

J.Heezen e.a. (K-9789013135664)  februari 2016      100   pag.   € 36,50 

 

Compendium Overdrachtbelasting 

Overdrachtsbelasting is een eeuwenoude belasting die zelfs teruggaat tot het eind van de 

zestiende eeuw (tachtigjarige oorlog) en die, sinds de invoering van de huidige Wet op 

belastingen van rechtsverkeer (WBR) per 1 januari 1972, wordt geheven op verkrijging 

van in Nederland gelegen onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken 

onderworpen zijn. 

Aan de hand van de per 1-1 2016 geldende wet- en regelgeving, waarvan de relevante 

gedeelten bij elk afzonderlijk onderdeel zijn opgenomen, wordt op beknopte en bondige 

wijze een volledig overzicht van de heffing van de overdrachtsbelasting verschaft. 

J.v.Straaten (S-9789012397278) 4e dr. maart 2016     350 pag.    € 46,00 

Compendium Vennootschapsbelasting 

Uiteraard volledig gewijd aan de vennootschapsbelasting en zet al deze regelingen op 

gestructureerde wijze uiteen. Bedoeld voor eenieder die meer dan basale kennis van de 

vennootschapsbelasting moet hebben, zoals (bedrijfs)fiscalisten, bedrijfsjuristen en 

notarissen. De weerbarstige en gedetailleerde materie wordt toegankelijk gemaakt 

middels uitleg van de wettelijke regels en de belangrijkste jurisprudentie.                   

E.Heithuis e.a. (K-9789013137408)  15e dr.  mei 2016   520 pag.    € 61,75 

Conform de Eer en Waardigheid van het Beroep van Belastingadviseur - 

beschouwing van de aard en omvang van het tuchtrecht voor belastingadviseurs 

Over het verenigingstuchtrecht in het algemeen en dat voor belastingadviseurs in het 

bijzonder is opvallend weinig literatuur voorhanden. Dit onderzoek wil daar verandering 



in brengen. Eerst worden de historie, de kaders en de reikwijdte van 

verenigingstuchtrecht in kaart gebracht. Dan blijkt dat de civiele rechter nadrukkelijk zijn 

stem heeft laten horen bij het vormgeven van de kaders. Daarnaast wordt inzicht 

gegeven in de plaats van verenigingstuchtrecht in ons rechtsbestel en de raakvlakken 

met het EVRM en elementaire rechtsbeginsels. Masterthesis fiscaal recht Nyenrode. 

R.Dohmen  november 2016    75 pag.                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Cumulatie van Belastingen 

Fiscale adviseurs trachten dubbele belasting te vermijden. In de wetenschap kwam het 

vaak terloops aan de orde, maar het onderwerp is nooit in zijn breedte doordacht. 

Getracht wordt hier deze leemte in te vullen. Het gaat enerzijds in op de vraag wat als 

cumulatie van belastingen moet worden gezien, plaatst het in een historische context, 

maar voorziet anderzijds ook van een analyse van het nationale recht omtrent dit 

onderwerp. Cumulatie van belastingen kan zich op velerlei wijze voordoen, maar wordt 

soms geheel, soms gedeeltelijk en soms helemaal niet door de belastingwetgeving 

voorkomen. De samenloop tussen de heffing van inkomstenbelasting, schenken 

erfbelasting (en overdrachtsbelasting) wordt besproken. Daarnaast wordt ook ingegaan 

op genoemde samenloop in internationale context. Tevens komt de behandeling van dit 

thema in België, Duitsland en het VK aan de orde. 

C.Dijkstra (S-9789012398039) augustus 2016  330 pag.    € 52,00 

 

Cursus Belastingrecht (studenteneditie): Formeel Belastingrecht 2016-2017 

De AWR maakt een belangrijk onderdeel hiervan uit. Verder info over: hoe aanslagen 

worden opgelegd (heffingssystemen), informatieverplichtingen voor belastingplichtigen, 

fiscale boeten en straffen, fiscaal procesrecht,regels betreffende de invordering van 

verschuldigde belasting, invordering van verschuldigde belasting en antwoord op de 

vraag hoe de rechter het recht toepast op de feiten Verder dient de wetgever zich te 

houden aan de internationale non-discriminatieregels van art. 14 EVRM en art. 26 IVBPR.  

E.Poelmann e.a.(K-9789013135589) augustus 2016  672 pag.    € 39,50 

 

Cursus Belastingrecht (studenteneditie): Inkomstenbelasting 2016-2017 

Jaarlijks geactualiseerde nieuwe editievoor praktijk en studie. 

P.Essers e.a.(K-9789013135640) augustus 2016  1472 pag.    € 79,00 

 

Cursus Belastingrecht (studenteneditie): Loonbelasting/Premieheffing 2016-

2017 

Jaarlijks geactualiseerde nieuwe editievoor praktijk en studie. 

H.Bisschoff-Moonen e.a.(K-9789013135619) augustus 2016  1028 pag.    € 39,00 

 

Cursus Belastingrecht (studenteneditie): Vennootschapsbelasting 2016-2017 

Jaarlijks geactualiseerde nieuwe editie voor praktijk en studie. 

B.v.d.Burgt e.a.(K-9789013135565) augustus 2016  976 pag.    € 79,00 

 

Eigen Woning & Fiscus (Belastingwijzers) 

De wetgeving rondom de eigen woning is onlangs op veel terreinen gewijzigd. Alle 

teksten en voorbeelden zijn volledig aangepast aan de laatste stand van de wetgeving 

per 1 januari 2016. Aan de hand van een aantal praktische voorbeelden wordt de vaak 

gecompliceerde praktijk duidelijk en inzichtelijk gemaakt. Nieuwe editie van dit uiterst 

succesvolle naslagwerk. 

M.Boskemper,C.Wapperom(K-9789013139068)13e dr.oktober 2016 100 pag.  € 39,95 

 

Elementair Belastingrecht voor Economen & Juristen – 2016-2017      JAARLIJKS 

Aan bijzonderheden zoals samenwerkingsvormen, deelnemingsverhoudingen, fusies, 

inbreng in BV of NV, ondernemersfaciliteiten en doorschuivingsmogelijkheden wordt 

ruime aandacht besteed. Ook de vermogensinkomsten komen aan bod. De 

verbruiksbelastingen worden in algemene zin besproken. De omzetbelasting als 

belangrijkste verbruiksbelasting wordt daarbij de grootste ruimte toegemeten. Verder 

besteden de auteurs aandacht aan de inhoudingen op het loon wegens hun toenemend 

belang voor het bedrijfsleven. Uiteraard wordt ook aandacht geschonken aan de 

internationale werking van ons belastingstelsel.                                                        

L.Stevens,R.de Smit (K-9789013136005) augustus  2016     ca. 470 pag.    € 58,95 



 

Elsevier Schenken & Erven Almanak 2016 

Beschreven wordt hoe men ervoor kan zorgen dat nabestaanden zo min mogelijk fiscale 

problemen ondervinden en welke mogelijkheden er zijn om te vermijden dat ze meer erf- 

en schenkbelasting betalen dan strikt noodzakelijk is. Aan de orde komen o.a. 

testamenten, schenkingen, vermogensoverdracht, de aangifte voor de erf- en 

schenkbelasting, de rechten en plichten van nabestaanden, taxplanning, 

testamentvormen en de gevolgen van huwelijk, geregistreerd partnerschap of 

samenwonen voor uw vermogen. Door de vele details is dit een uiterst praktisch jaarlijks 

naslagwerk voor fiscalisten en juristen. 

H.Behrens (R-9789035252738) juni 2016     550 pag.    € 109,70 

 

Elsevier VPB almanak 2016 - Deel 1 

A.v.d.Bos (R-9789035252745) april 2016   480 pag.    € 109,71 

Elsevier VPB almanak 2016 - Deel 2 

A.v.d.Bos (R-9789035252752) april 2016   480 pag.    € 61,75 

Deel 1 bevat naast thematische stukken over de dga en zijn bv ook onderwerpen op het 

gebied van concernproblematiek zoals buitenlandse vestigingen, fusie en reorganisatie en 

fiscale eenheid. De 'VPB Almanak Deel 2' is een actuele aanvulling op Deel 1.Deel 2 bevat 

een overzicht van alle wijzingen. U vindt de integrale wettekst vennootschapsbelasting 

met alle wijzigingen daarin speciaal uitgelicht. Het belangrijke informatie over 

Horizontaal Toezicht, Bestuurdersaansprakelijkheid én sponsoring. Daarnaast behandelt 

Deel 2 ook belastingplicht van overheidsbedrijven en geeft het overzicht van Nederlandse 

belastingverdragen die voor de vennootschapsbelastingpraktijk relevant zijn. VPB 

Almanak Deel 2 behandelt bovendien in aanvulling op Deel 1 de aangifte 

vennootschapsbelasting op praktische en handige wijze.  

 

Fiscaal Alert 2016                                                               JAARLIJKSE UITGAVE 

Handig overzicht in de doolhof van talloze fiscale bepalingen, tarieven en cijfers met 

overzichtelijke presentatie. Alle wijzigingen uitgave zijn in deze nieuwe editie verwerkt 

tot toegankelijke overzichten, schema’s en tabellen, waar nodig voorzien van een 

toelichting. Alle cijfermatige veranderingen zijn verwerkt naar de stand van zaken per 1 

januari 2016. De cijfers zijn – waar mogelijk – in een reeks van vijf jaren opgenomen. 

Ook in deze editie zijn weer handige checklists opgenomen, trefwoordenregister en 

uitvoerige inhoudsopgave. 

A.v.Lint e.a. (S-9789012396202) februari 2016    600 pag.    € 29,50 

 

Fiscaal Memo 2016.2 Juli                                                VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

In deze editie o.a.: nieuwe tabellen in de loonheffing per 1 april 2016, alle nieuwe 

normbedragen per 1-7-2016, inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling 

arbeidsrelaties per 1-5- 2016, verschenen beleidsbesluiten en jurisprudentie van het 

afgelopen half jaar, zoals over zelfstandigenaftrek, monumentenpanden en eigen 

bijdrage auto van de zaak.Naast het Fiscaal Memo ook toegang tot de updateservice en 

de Fiscaal Memo App.  

T.de Bondt (K-9789013136593)   begin augustus 2016   336 pag.    € 41,25 

 

Fiscaal Memo 2016.1 Januari                                     VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bevat de voornaamste feitelijke gegevens (bedragen, forfaits, drempels, percentages 

e.d.) voor de dagelijkse praktijk als deskundige. Alle feiten en cijfers geactualiseerd naar 

de stand per 1 januari 2016, dus inclusief de novelle op het Belastingplan 2016. En niet 

alleen het gedrukte exemplaar is volledig herzien, ook de content in de Fiscaal Memo App 

is volledig bijgewerkt, inclusief alle rekenmodellen. Naast het Fiscaal Memo heeft u ook 

toegang tot de updateservice en de Fiscaal Memo App.  

H.Aa (9789013135107) januari 2016             336 pag.    € 40,25 

 

Fiscaal Memo BTW – ed. 2016                                              JAARLIJKSE UITGAVE 

Helder overzicht van de geldende regelingen op het gebied van de omzetbelasting. Geeft 

in kort bestek de belangrijkste btw-regels weer en verwijst daarbij zoveel mogelijk naar 



vindplaatsen van regelgeving en jurisprudentie. Ook wordt aandacht besteed aan formele 

regels, boeten, bezwaar- en beroepsprocedures en andere aan BTW verwante regelingen. 

G.Sparidis e.a. (red.) (K-9789013137934) juni 2016   ca. 320 pag.    € 45,00 

 

Fiscale Aansprakelijkheidsbepalingen in de Invorderingswet 1960 (FED 

Brochure) 

Overzicht van de fiscale aansprakelijkheidsbepalingen die in de Invorderingswet 1990 

zijn opgenomen. Daarbij worden zowel de formele aspecten als de materiële aspecten 

van die bepalingen aan de orde gesteld. Als eerste wordt aan de orde gesteld wanneer 

tot aansprakelijkstelling kan worden overgegaan. Aan de mogelijkheid om bepalingen 

buiten de Invorderingswet 1990 toe te passen wordt ook aandacht besteed. Vervolgens 

wordt aandacht besteed waarvoor de aansprakelijkheid bestaat. Onder voorwaarden is 

het mogelijk om een derde ook voor boeten, renten en kosten aansprakelijk te stellen en 

worden die voorwaarden nader uitgewerkt. De bepalingen zijn voor zover bij elkaar 

behorende gebundeld in een hoofdstuk. Zo is er een hoofdstuk dat gaat over de 

aansprakelijkheid van bestuurders, aandeelhouders, fiscale eenheid, verzekeraars, 

inkomstenbelasting .Ook wordt aandacht besteed aan formele aspecten, over 

bezwaar/beroep en over hoe de invordering van een beschikking verloopt. Rechtspraak is 

tot 01-12-2015 is verwerkt. Met de nadien verschenen wetten, regelgeving,jurisprudentie 

is slechts sporadisch rekening gehouden.  

J.Raaijmakers (K-9789013135688)  februari 2016   …. pag.    € 65,00 

 

Fiscale Actualiteiten voor de Arbeidsrechtpraktijk – editie 2017  - wegwijzer in 

het fiscale recht voor advocaten, juristen en HR-professionals 

Geschreven voor advocaten die een praktijk voeren in het arbeidsrecht. In deze praktijk 

doemen veelvuldig fiscale vraagstukken op, vrijwel altijd met betrekking tot de Wet op 

de loonbelasting 1964. De Wet DBA is daarvan een van de vele voorbeelden. Voetnoten 

verwijzen naar vindplaatsen van wetsartikelen, rechtspraak en beleidsbesluiten. De 

wijzigingen die op Prinsjesdag 2016 bekend zijn geworden voor het belastingjaar 2017 

worden in ook behandeld, zoals de nieuwste fiscale regels voor het opbouwen van 

pensioenen. Ook de verhoging van de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd op 1 

januari 2018 worden behandeld. 

G.v.Westen (S-9789012397292) november 2016    238 pag.    € 55,00 

 

 

Fiscale Behandeling van de DGA 

In dit handzame overzicht wordt ingegaan op de diverse fiscale wet- en regelgeving 

waarmee de DGA te maken krijgt. De volgende heffingen staan centraal: Wet 

inkomstenbelasting 2001, Wet op de loonbelasting 1964, Wet op de 

vennootschapsbelasting 1969 en de Successiewet 1956. Het eerste gedeelte vormt een 

behandeling op hoofdlijnen van de verschillende fiscale regelingen waarmee een DGA te 

maken krijgt. In het tweede gedeelte wordt op thematische wijze ingegaan op de fiscale 

gevolgen van een aantal veelvoorkomende situaties waarmee een DGA in de praktijk 

geconfronteerd kan worden. Hiermee is het een nuttig praktijkboek. 

S.Mol-Verver e.a. (B-9789462901582) 4e dr. januari 2016    269 pag.    € 35,00 

 

Fiscale Kwalificatie Buitenlandse Socialezekerheidsstelsels 

Voor belastingplichtigen die niet in Nederland sociaal verzekerd zijn, is het voor het 

bepalen van het Nederlandse fiscale loon van belang om te weten hoe de buitenlandse 

sociale verzekeringen gekwalificeerd moeten worden. In Stcrt. 2014, 9763 zijn 

standpunten ingenomen met betrekking tot de kwalificatie van bepaalde Belgische, 

Duitse en Luxemburgse sociale verzekeringen. Voor de kwalificatie van overige 

buitenlandse sociale verzekeringen (van Australië tot Zwitserland) geldt het besluit van 

06-01-2016. 

N.B. Bovenaan de tekst staat foutief als datum 06-01-2015 

Besluit van Belastingdienst  januari 2016     8 pag          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

het Fiscale Stelsel in het Caribisch Koninkrijk 

Sinds 10-10-10 is het Koninkrijk 'anders' geworden omdat Curaçao en St. Maarten 

daarbinnen de status aparte hebben gekregen, zoals Aruba die al had, en omdat de 

overige drie eilanden - Bonaire, St. Eustatius en Saba (de BES) - onderdeel van 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-9763.html


Nederland zijn geworden: Caribisch Nederland. Die nieuwe status verschaft de BES 

niettemin een geheel eigen juridisch stelsel. Dat geldt ook voor de fiscale regelgeving. 

Naast eigen lokale belastingen geldt er een stelsel van rijksbelastingen, dat afwijkt van 

de Nederlandse fiscale regels. De uitvoering daarvan geschiedt niettemin door de 

Nederlandse Belastingdienst. Ook anderszins is er sprake van een wisselwerking met het 

Nederlandse fiscale stelsel; doordat een winstbelasting ontbreekt zijn noodgrepen vereist 

om belastingvermijding te voorkomen en dat leidt onder omstandigheden tot 

belastingplicht in Nederland. Hier wordt ingegaan op het volledige fiscale stelsel zoals dat 

op de BES sinds 1 januari 2011 geldt, de wisselwerking met het Nederlandse 

belastingstelsel en de internationale fiscale aspecten. Daarnaast zijn de fiscale stelsels 

van de andere landen van het Caribische deel van het Koninkrijk opgenomen. In beginsel 

zijn die stelsels niet gewijzigd sinds de nieuwe status. Niettemin vinden ook hier 

geleidelijk aan duidelijke ontwikkelingen plaats die tot veranderingen leiden. In de eerste 

druk van dit boek is aan deze fiscale stelsels geen aandacht geschonken. Ingaande de 

tweede druk is dat wel gebeurd en is aan elk van de fiscale stelsels van Aruba, Curaçao 

en St. Maarten (ACS) een hoofdstuk gewijd. Daarnaast is uitvoerig ingegaan op de 

formeelrechtelijke aspecten van de belastingheffing op de BES en op de ACS. 

P.Kavelaars e.a. (S-9789012397520)3e dr. augustus 2016   674 pag.    € 73,50 

 

Fusies en Overnames in de Europese BTW (Fiscale Monografieënnr. 146) 

In de Btw-richtlijn hebben alleen artikel 19 en 29 rechtstreeks betrekking op de 

overdracht van een onderneming. Met deze bepalingen als uitgangspunt wordt 

onderzocht de Europese btw-gevolgen van de overdracht van ondernemingen door 

activa-passiva-transacties, aandelen- 

overdrachten en de juridische fusie of splitsing. Artikel 19 en 29 Btw-richtlijn regelen dat 

bij de overgang van een algemeenheid van goederen en/of diensten geen leveringen of 

diensten plaatsvinden, waardoor heffing achterwege blijft. Naast de mogelijke toepassing 

van artikel 19 en 29 Btw-richtlijn komt hierbij een scala aan verwante onderwerpen 

voorbij, zoals de btw-positie van houdstervennootschappen, aftrek van btw op 

(acquisitie)kosten en de mate waarin een koper de (fiscale) plaats inneemt van de 

verkoper. Doordat de btw-gevolgen van fusies en overnames slechts summier uit de Btw-

richtlijn voortvloeien, komt het positieve recht met betrekking tot dit onderwerp 

hoofdzakelijk uit de koker van het Europese Hof van Justitie. 

S.Cornielje (K-9789013138566) oktober 2016     325 pag.    € 75,00 

 

Goed Koopmansgebruik (FED Brochure) 

Beschrijving van de algemene kenmerken van goed koopmansgebruik, die met 

betrekking tot concrete activa en passiva toepassing vinden, met aandacht voor de door 

de wetgever aangebrachte wettelijke inbreuken op goed koopmansgebruik. Nieuwe 

geactualiseerde editie van deze fameuze klassieker van D.Brüll. 

R.Cornelisse (K-9789013139860) 9e dr. november 2016     ca. 96 pag.   € 50,00 

 

Grensoverschrijdende Transacties en BTW 

Praktisch overzicht van de vele en uiteenlopende fiscale verplichtingen die spelen bij 

transacties met het buitenland (grensoverschrijdende transacties). Door de opzet van dit 

boek kan men snel per transactie beoordelen met welke fiscale aandachtspunten men 

rekening moet houden zodat geen zaken over het hoofd worden gezien. Gewerkt wordt 

met voorbeelden toegespitst op de praktijk, recent gewijzigde douanewetgeving wordt 

uitgebreid beschreven. 

J.Rous (S-9789012396585) september 2016   146 pag.    € 27,50 

 

Heffingen Lokale Overheden 

Bundelt de wet- en regelgeving op het terrein van de Wet waardering onroerende zaken 

(Wet WOZ) en de heffingen lokale overheden. De wetgeving is volledig actueel en geeft 

de stand van zaken weer per 1 januari 2016. Deze uitgave is bestemd voor iedereen die 

te maken heeft met de Wet WOZ en de heffingen van gemeenten, waterschappen en 

provincies.  

J.Lanser,P.de Graaff-Saarloos (R-9789035248861) maart 2016  1088 pag.    € 97,50 

 

Hoofdzaken Vennootschapsbelasting 



De vennootschapsbelasting is in de loop der jaren fors ingewikkelder geworden. Om het 

zicht op de kern van deze belasting niet te verliezen behandelt deze uitgave slechts de 

hoofdzaken van de Nederlandse vennootschapsbelasting,dus geen specialistische en 

detailregelingen.  

F.Elsweier,S.Stevens (K-9789013138993) 17e dr. september 2016   390 pag.   € 65,50 

 

IFA Cahier nr. 101-A : Dispute resolution procedures in international tax 

matters 

Cahiers de droit fiscal international: De IFA Cahiers worden jaarlijks namens de IFA 

(International Fiscal Association) uitgebracht door Sdu Uitgevers. Dit jaar voor het 

internationale congres in Madrid. 

IFA (S-9789012397148) juli 2016    808 pag.    € 196,00 

 
IFA Cahier nr. 101-B : The notion of tax and the elimination of international 

double taxation or double non-taxation  

IFA (S-9789012397155) juli 2016    952 pag.    € 196,00 

 

de Informatiebeschikking (FED Brochure) 

De informatiebeschikking is een wettelijke mogelijkheid om buitenproportionele controles 

van de belastingdienst door de rechter te laten toetsen vóór de aanslag wordt opgelegd. 

Na de inwerkingtreding van deze nieuwe regelgeving is een stroom jurisprudentie 

ontstaan. Hier een 

totaaloverzicht van de nieuwe regelgeving én van de aan de informatiebeschikking ten 

grondslag liggende informatie- en administratieverplichtingen. Aan het einde van ieder 

hoofdstuk is een handig overzicht toegevoegd met alle relevante jurisprudentie en in de 

bijlagen vindt u de relevante wetteksten. Bijgewerkt tot 1 september 2016 is dit de enige 

uitgave met een totaaloverzicht van dit vakgebied. 

G.Ulrich,R.Kerckhoffs (K-9789013140590) december 2016   181 pag.   € 59,95 

 

het Inkomen van Buitenlandse Belastingplichtigen (FED Brochure) 

Bespreekt de buitenlandse belastingplicht voor natuurlijke personen en rechtspersonen. 

Op systematische wijze worden de Nederlandse inkomstenbronnen die leiden tot 

buitenlandse belastingplicht behandeld, met duidelijke verwijzingen naar wetsartikelen, 

rechtspraak en relevante passages uit de parlementaire geschiedenis. De invloed van 

belastingverdragen op de heffing van belasting van buitenlandse belastingplichtigen komt 

eveneens uitgebreid aan de orde. Geeft niet alleen antwoord op de vraag welke 

Nederlandse inkomstenbronnen leiden tot buitenlandse belastingplicht, maar ook of 

Nederland onder een geldend belastingverdrag deze heffing daadwerkelijk mag 

effecturen met het OESOModelverdrag als uitgangspunt. 

H.v.Dobbenburgh (K-9789013129069) juli 2016     ca. 300 pag.    € 65,00 

 

Internationaal Belastingrecht 

Behandelt de problematiek van de voorkoming van internationaal dubbele belasting. 

Leidraad hier is de structuur van het OESO-modelverdrag. De bespreking van diverse 

toewijzingsregels is vooral bezien vanuit Nederlands perspectief zodat een nauwe band is 

gelegd met de nationale fiscale regelgeving. Daarnaast komt een aantal meer specifieke 

en bijzondere onderwerpen aan de orde zoals de fiscale faciliteiten in de Nederlandse 

regelgeving, die vooral van betekenis zijn bij grensoverschrijdende werkzaamheden, 

alsmede bepalingen ter zake van inlichtingenuitwisseling e.d.. 

A.de Graaf,P.Kavelaars(red.)(K-9789013140170) 10e dr.november 2016 550 pag.€ 69,50 

 

Invordering van Belastingen 

Behandelt systematisch in hoofdlijnen de invordering van belastingen en andere 

heffingen. Deze nieuwe druk is bijgewerkt tot en met 1 juli 2016. Waar relevant wordt op 

toekomstige ontwikkelingen ingegaan. Op het terrein van de aansprakelijkheid van 

andermans belastingschuld door de Belastingdienst waren er relevante ontwikkelingen in 

de rechtspraak. Bijvoorbeeld bij de bestuurdersaansprakelijkheid, de aansprakelijkheid 

ex art. 40 Invorderingswet 1990 en in het formele fiscale aansprakelijkheidsrecht. De 

bevoegdheden van de ontvanger zijn door de wetgever - conform de al decennia 

geldende trend - verder uitgebreid. Zo is per 1 januari 2013 bijvoorbeeld een art. 22bis 



Invorderingswet 1990 aan de wet toegevoegd met een mededelingsplicht bodemzaak, 

waardoor degene die de uitoefening van het bodemrecht of bodemvoorrecht van de 

ontvanger wil voorkomen zijn voornemen daartoe op voorhand aan de ontvanger dient te 

berichten. Behandeld wordt ook de per 1 juli 2009 in werking getreden Vierde tranche 

Awb, waarin mede een algemene regeling is opgenomen voor de invordering van 

bestuursrechtelijke geldschulden, alsmede de gevolgen van deze regeling op de meer 

specifieke regeling voor de invordering door de ontvanger van de Belastingdienst in de 

Invorderingswet 1990. Een nieuw hoofdstuk is toegevoegd over de invordering van 

belastingtoeslagen. Verder is het hoofdstuk invordering van rechten bij invoer en uitvoer 

aangepast aan het per 1 mei 2016 in werking getreden Douanewetboek van de Unie. 

Door analytisch overzicht en snelle toegankelijkheid bruikbaar voor de rechtspraktijk. 

T.Tekstra,J.Vetter e.a. (K-9789013128727) 9e dr. september 2016  416 pag.    € 75,50 

 

Landbouw & Fiscus (Belastingwijzers nr. 20) 

Behandelt de grote diversiteit aan waarnemingen betreffende de BV in de landbouw, met 

onderwerpen als IB, OB en overdrachtsbelastingen, erf- en schenkbelasting, en Vpb en  

de facetten van ‘bedrijfsopvolging’. Bespreekt verder  samenwerking tussen 

ondernemende partners, als manvrouwvennootschap en de manier waarop hun kinderen 

stapsgewijs naar het ondernemerschap kunnen toegroeien. Beantwoordt vragen 

als:Welke investeringsfaciliteiten gelden voor de agrariër?, Van welke 

ondernemersfaciliteiten kan men gebruik maken? Hoe werkt de landbouwvrijstelling? In 

welke situaties geldt de landbouwvrijstelling niet? 

Wat zijn de Ib en OB aspecten van dierrechten, waaronder varkens- en pluimveerechten 

en betalingsrechten? Hoe werkt de fiscale regelgeving bij resultaat uit overige 

werkzaamheden waaronder het tbs-vermogen? 

A.de Beer, H.de Boer (K-9789013129014) 11e dr. mei 2016  284 pag.    € 39,95 

 

het Nieuwe Compartimenteren (serie Fiscaal Actueel) 

Beschrijft de nieuwe compartimenteringsregeling in de deelnemingsvrijstelling in detail. 

Compartimentering in de deelnemingsvrijstelling is een veelzijdig vraagstuk dat met de 

invoering van de compartimenteringsreserve beslist niet eenvoudiger is geworden. 

Beschrijft hoofdlijnen en achtergronden van de nieuwe regeling en bespreekt aan de 

hand van casuïstiek vele bijzondere situaties. Voor de fiscalist die zich in zijn dagelijkse 

werk bezighoudt met vennootschapsbelasting is het een richtinggevende gids die hem of 

haar vele antwoorden verschaft. Voor de fiscale wetenschapsbeoefenaar is het boek een 

mooi vertrekpunt om de wondere wereld van sfeerovergang in de deelnemingsvrijstelling 

te verkennen. 

W.Kooiman,M.Ruijschop (K-97890131379109) juni 2016  ca. 180 pag.    € 39,95 

 

Omzetbelastingaspecten van Ondernemingsfinanciering (FiscaleMonografieën 

147) 

Onderzocht is wat deze aspecten precies zijn en hoe zij zich verhouden tot de strekking 

van de omzetbelasting. Voor de geconstateerde knelpunten worden mogelijke 

oplossingen aangedragen. Voor zover deze oplossingen opportuun zijn geacht, zijn zij 

uitgewerkt in concrete voorstellen tot wijziging van de tekst van de Wet OB 1968 en de 

Europese Btw-richtlijn.Er is een onderverdeling gemaakt tussen financieringen met eigen 

vermogen (hoofdzakelijk aandelen), verhandelbare schuldinstrumenten (met name 

obligaties), krediet (onder meer leningen) en overnames van schuldvorderingen 

(hoofdzakelijk factoring en securitisaties). De huidige stand van het recht wordt aan de 

hand van de jurisprudentie van de Hoge Raad en het Hof van Justitie, alsmede de 

literatuur, per type financiering en de daarbij voorkomende transacties besproken en 

geëvalueerd, mede aan de hand van concrete voorbeelden. Tevens wordt ingegaan op 

gevolgen van beëindigen van de financieringsrelatie, bijvoorbeeld door het overdragen 

van aandelen, en op de behandeling van diverse soorten diensten die vaak in samenhang 

met financieringen worden verleend. Verder worden verbanden gelegd en analogieën 

gezocht met andere rechtsgebieden. De afbakening van de diverse typen 

financieringsinstrumenten voor de heffing van omzetbelasting wordt besproken. 

W.Blokland (K-9789013140118) december 2016   367 pag.    € 79,00 

 

 

Onroerende zaken, btw en overdrachtsbelasting (Fiscale praktijkreeks, deel 4) 



Overdrachtsbelasting en btw spelen een rol bij elke vastgoedtransactie. Deze belastingen 

hebben grote invloed op winst en rendement. De fiscale regelgeving is echter 

ontoegankelijk en aan voortdurende veranderingen onderhevig. Dit boekje slaat een brug 

tussen regels en praktijk. Beide belastingen worden uitgelegd, toegespitst op de praktijk 

van alledag. Geen academische beschouwingen, maar direct toepasbare en actuele 

informatie. Al met al een beknopt en onmisbaar naslagwerk voor de gehele 

vastgoedsector. 

R.Wolf (S-9789012397315) 7e dr. april 2016   154 pag.    € 27,50 

 

Teksten Europees Belastingrecht – 2016/2017 

In de eerste plaats zijn de EU-richtlijnen inzake moeder-dochter (met de aanpassing 

overeengekomen in 2014) en fusies, alsmede de teksten van de richtlijnen met 

betrekking tot spaarrente (met wijziging van 2014), interest & royalty en wederzijdse 

bijstand opgenomen. 

Ook de ruim 200 arresten van het EU Hof van Justitie (met de wat minder belangrijke 

daarvan in uittreksel) staan in deze bundel alsmede een overzicht van alle zaken die per 

1 juni 2016 op het terrein van de directe belastingen bij dat Hof aanhangig zijn. Tevens 

is plaats ingeruimd voor het EG Arbitrageverdrag van 1990 en voor een uittreksel van 

het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (`VwEU´) zelf. Daarnaast is 

een selectie opgenomen van grensoverschrijdende Nederlandse en EU-regelingen op het 

gebied van de sociale zekerheid. 

K.v.Raad (red.)(K-9789013134711) augustus 2016  1640 pag.   € 49,95 

 

Teksten Internationaal Belastingrecht – 2016/2017 

Van meer dan 30 verdragen is de complete tekst opgenomen en van nog eens ruim 15 

verdragen een uittreksel. Daarnaast is van een aantal verdragen (waaronder het verdrag 

van 1992 met de Verenigde Staten) tevens de buitenlandse tekst opgenomen. Ook de 

OESO-modelverdragen van 1963, 1977 en 1992, het NSV, de Notitie Nederlands Fiscaal 

Verdragsbeleid 2011, het Amerikaanse modelverdrag van 2016 en het VN-modelverdrag 

van 2011 staan in deze bundel, alsmede het multilaterale bijstandsverdrag dat tot stand 

kwam onder auspiciën van de OESO en de Raad van Europa (met Protocol van 2010). 

Tevens zijn de laatste twee OECD BEPS rapporten opgenomen (4 juli 2016: Actions 7 en 

8-10). 

Bevat verder enige praktische overzichten, waaronder tabellen waarin van bijna 300 

belastingverdragen de bronheffingstarieven zijn vermeld en een overzicht waarin van de 

verdragen die in de bundel zijn opgenomen, de met de bepalingen van het OESO-

modelverdrag corresponderende artikelnummers zijn aangegeven. Het geheel wordt 

gecompleteerd met overzichten van een reeks buitenlandse belastingstelsels alsmede 

van de belangrijkste arresten van de Hoge Raad op het terrein van het IBR. 

K.v.Raad (red.)(K-9789013134698) augustus 2016  3118 pag.   € 59,25 

SETPRIJS voor beide bovenstaande teksten € 79,95 (isbn.9789013134735) 

 

Waarschijnlijkheid van Fiscale Rechtsgevolgen (Fiscale Monografieën nr.  ???) 

Als in een specifiek geval niet op voorhand kan worden aangegeven wat het fiscale 

rechtsgevolg is, maar moet worden geconcludeerd dat er meerdere mogelijke 

rechtsgevolgen zijn, kan dan in ieder geval worden aangegeven wat de waarschijnlijkheid 

is van elk van de mogelijke rechtsgevolgen? Hier wordt onderzocht of het mogelijk is om 

een exacte waarschijnlijkheidswaarde te koppelen aan de mogelijke uitkomsten van een 

onzeker rechtsvindingsvraagstuk. Daarbij wordt eerst ingegaan op de vraag waarom we 

geïnteresseerd zouden kunnen zijn in die waarschijnlijkheidswaarden. Daarna volgt een 

analyse van het fiscale rechtsvindingsproces om de onzekerheden in dat proces te 

identificeren. Waar zitten die onzekerheden en hoe werken die onzekerheden door naar 

de waarschijnlijkheid van de mogelijke rechtsgevolgen? Tenslotte komt de vraag aan de 

orde of we de waarschijnlijkheid van de mogelijke uitkomsten wel kunnen 

kwantificeren.    

C.Bruijsten (K-9789013136937) juni 2016    ca. 320 pag.    € 75,00 

 

Wegwijs in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 

Onderwerpen die hier onder andere worden behandeld zijn: wijze van vaststelling en 

heffing van de belastingen, bestuurlijke boeten, mogelijkheden van bezwaar, (hoger) 

beroep en beroep in cassatie tegen beslissingen van de fiscus, verplichtingen van de 



burger jegens de fiscus, fiscaalstrafrechtelijke bepalingen. Naast de bepalingen van de 

AWR komen ook de relevante bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht aan de 

orde. 

R.Niessen-Cobben (S-9789012398251) 9e dr. augustus 2016    342 pag.    € 55,00 

 

Wegwijs in de BTW  (Wegwijs serie) 

De geactualiseerde editie verwijst weer uitvoerig naar wetgeving, rechtspraak en 

beleidsbesluiten. De stof wordt in veel gevallen verlevendigd met (cijfer)voorbeelden. 

C.Ettema e.a. (S-9789012395489)  13e dr. maart 2016   668 pag.    € 56,00 

 

Wegwijs in de Successiewet 

Besteedt op overzichtelijke wijze aandacht aan de twee heffingen die ten grondslag 

liggen aan de Successiewet 1956, te weten de erfbelasting en de schenkbelasting. 

Achtereenvolgens komen in dit boek aan de orde het belastbaar feit, de fictiebepalingen, 

waardering, tarief en vrijstellingen, bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, internationale aspecten 

en de formele bepalingen die betrekking hebben op de Successiewet 1956. Aan de 

civielrechtelijke aspecten van de behandelde onderwerpen wordt op compacte wijze 

aandacht besteed door middel van een praktische verklarende lijst van civielrechtelijke 

begrippen. De materie wordt geïllustreerd door vele praktijk- en cijfervoorbeelden. Deze 

21e  druk is geactualiseerd op basis van de per 1 juli 2016 geldende wet- en regelgeving 

en de tot dan toe verschenen jurisprudentie.  

F.Sonneveldt  (S-9789012397285) 21e dr. september 2016    540 pag.    € 57,75 

 

Wegwijs in de Overdrachtsbelasting 

Overdrachtsbelasting wordt geheven bij verkrijging van onroerende zaken. Deze vorm 

van belasting wordt hier op overzichtelijke en systematische wijze behandeld. Zowel de 

materiële aspecten (belastbaar feit, maatstaf van heffing, tarief, vrijstellingen), als de 

formele aspecten (aansprakelijkheid, boeten en sancties, rechtsmiddelen) komen 

uitgebreid over het voetlicht. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de overdrachtsbelasting 

in relatie tot andere delen van het recht, zoals het civiele recht, het strafrecht, de erf- en 

schenkbelasting (samenloop) en de omzetbelasting (samenloop). Voorts worden, wat de 

omzetbelasting betreft, in een afzonderlijk hoofdstuk niet alleen de algemene 

uitgangspunten en de systematiek besproken, maar ook de specifieke btw-aspecten bij 

levering van onroerende zaken en vestiging van beperkte rechten daarop. In de bijlagen: 

verklarende lijst van civielrechtelijke begrippen, actuele teksten van de Wet en 

bijbehorende uitvoeringsbesluit, uitgebreide registers. 

J.v.Straaten (S-9789012397186) 21e dr. augustus 2016   772 pag.    € 65,00 

 

de Wet Inkomstenbelasting 2001 – editie 2016      JAARLIJKS STANDAARDWERK 

Bestrijkt niet alleen de gehele wet IB en de internationale context daarvan, maar het 

behandelt tevens het loonbegrip uit de loonbelasting en alles wat daarmee op hoofdlijnen 

samenhangt. Bekende begrippen zoals verliescompensatie, partnerschap, (winst uit) 

onderneming, dienstbetrekking, loon, nevenwerkzaamheid, periodieke uitkering, 

aanmerkelijk belang en vaste inrichting worden aan de hand van de vaak omvangrijke en 

deels al wat oudere rechtspraak voor de lezer neergezet. De actualiteit van bijvoorbeeld 

het afgezonderd particulier vermogen, het fiscale pensioenrecht, de 30%-regeling voor 

extraterritoriale werknemers in de loonbelasting, de fameuze 

terbeschikkingstellingsregeling, de vele facetten van de eigen woning, evenals de 

uitgaven voor lijfrenten en specifieke zorgkosten komen tot leven via onder meer de vele 

besluiten van de staatssecretaris van Financiën. Niet alleen zijn honderden van de 

belangrijkste arresten van de Hoge Raad en ettelijke tientallen besluiten opgenomen, 

maar ook wordt men steeds zeer ruim geïnformeerd over de literatuur op het gebied van 

de inkomstenbelasting. Verder zijn op diverse plaatsen in het boek historische en/of 

rechtsvergelijkende notities opgenomen en verhelderd met voorbeelden. 

R.Niessen e.a. (S-9789012398473)  september 2016    712 pag.    € 75,00 

 

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en daarmee 

samenhangendegemeentelijke belastingen  

Aan de orde komen het WOZ-object (de onroerende zaak), de WOZ-subjecten (de 

eigenaar en de gebruiker), de waardebegrippen en de waarderingsmethoden. Daarna zijn 

de met de WOZ samenhangende gemeentelijke heffingen aan de beurt: de OZB, de RRB 



en de BIZ-bijdrage. 

Het laatste hoofdstuk is een op de WOZ-praktijk afgestemde selectie van het fiscale 

bestuurs- en bestuursprocesrecht. Het bevat inmet name de bijzondere regels inzake de 

vaststelling van de WOZ-beschikkingen en de bezwaarfase. Wat betreft het beroep in 

WOZ-zaken komt onder meer de 'WOZ-drietrapsraket' aan de orde. 

G.v.Leijenhorst e.a.(K-9789013128765) 4e dr. december 2016  320 pag.    € 89,95 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2015 : 

 

Afgezonderde Particuliere Vermogens – onderzoek naar de rechtsfiguur afgezonderd 

particulier vermogen 

Sinds 1 januari 2010 is in het Nederlandse fiscale recht de rechtsfiguur afgezonderd 

particulier vermogen (APV) geïntroduceerd. De crux van het APV-regime is gelegen in de 

toerekening van de bezittingen en schulden en de opbrengsten en uitgaven van het APV 

aan de inbrenger. Als de inbrenger is overleden, vindt de toerekening plaats aan de 

erfgenamen van de inbrenger. Toerekening aan een of meerdere begunstigden van het 

APV vindt slechts plaats als de inbrenger, zijn partner en zijn erfgenamen niet te bepalen 

zijn. Beantwoordt wordt hier de vraag of de regeling van het afgezonderd particulier 

vermogen dogmatisch past in het Nederlandse fiscale recht of de regeling van het 

afgezonderd particulier vermogen moet worden herzien en welke alternatieven voor deze 

regeling denkbaar zijn. 

F.Biemans (K-9789013133394) september 2015   236 pag.    € 57,55 

 

Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 

Algemene wet inzake rijksbelastingen geeft aandacht aan (actuele) thema’s, waaronder: 

verhouding tot de Awb, het EVRM en het Unierecht, algemene rechtsbeginselen, fiscale 

vaststellingsovereenkomst, stelsel van bestuurlijke verzuim- en vergrijpboeten, 

rechtsbescherming, belastingrente, aangifte- en informatieverplichtingen, rechtsvinding 

en het leerstuk van fraus legis, het fiscale straf- en strafprocesrecht. 

L.de Blieck e.a. (K-978901318581) 11e dr.  september 2015   672 pag.    € 79,50 

 

Bedrijfsopvolging voor de IB-Ondernemer en DGA sinds 2010 (Fiscaal Actueel 

nr.8) 

Behandelt uitputtend de nieuwe regels voor vererving en schenking van een IB-

onderneming en medegerechtigdheid, aanmerkelijkbelangaandelen of -winstbewijzen en 

ter beschikking gestelde onroerende zaken. In ruime mate zijn vele voorbeelden uit de 

wetsgeschiedenis en de toelichting op de lagere regelgeving overgenomen teneinde de 

werking van de nieuwe regels inzichtelijk te maken. Op 1-1 2010 zijn de 

bedrijfsopvolgingsregelingen voor verkrijgingen krachtens erfrecht en krachtens 

schenking in de aanmerkelijkbelangregeling in de inkomstenbelasting alsmede in de erf- 

en schenkbelasting ingrijpend gewijzigd. Per 1-1- 2011 zijn deze nieuwe regels opnieuw 

gewijzigd en verder verduidelijkt.Daarnaast zijn in de Invorderingswet 1990 bestaande 

uitstelregelingen aangepast en nieuwe regelingen geïntroduceerd, bijvoorbeeld voor de 

indirecte schenking van aanmerkelijkbelangaandelen en de schenking van een ter 

beschikking gestelde onroerende zaak. Ook zijn de beleidsbesluiten met betrekking tot 

het aanmerkelijk belang en de bedrijfsopvolgingsregeling in de erf- en schenkbelasting 

ingrijpend herzien. Inmiddels is ruim vijf jaren ervaring opgedaan met deze nieuwe 

bedrijfsopvolgingsregelingen en verschijnt ook de eerste jurisprudentie. 

E.Heithuis (K-9789013130843) 3e dr.  april 2015    228 pag.    € 45,00 

 

Belastingheffing over Particulierpensioen en Overheidspensioen in 

Grensoverschrijdende Situaties (Fiscale Monografieën nr. 144) 

Behandelt de verdeling van heffingsrechten over grensoverschrijdende 

pensioenuitkeringen. Bij een grensoverschrijdende pensioenuitkering moet worden 

vastgesteld welk land het recht heeft om de pensioenuitkering in de belastingheffing te 

betrekken. Dit heffingsrecht wordt veelal verdeeld op basis van het vigerende verdrag ter 

voorkoming van dubbele belasting tussen de landen. In de meeste van deze verdragen, 

zeker indien dit verdrag gebaseerd is op het OESO-modelverdrag, is een woonlandheffing 

van toepassing op een grensoverschrijdende particuliere pensioenuitkering. Echter, 

indien het pensioen is opgebouwd in overheidsdienst, is veelal een bronlandheffing het 



uitgangspunt. De vraag is echter wat het best verdedigbare verdelingsbeginsel over 

beide vormen van pensioenuitkeringen is. Het hiervoor genoemde onderscheid in 

belastingheffing over particulierpensioen en belastingheffing over overheidspensioen 

bestaat al sinds jaar en dag, maar leidt meer en meer tot praktische en theoretische 

bezwaren en onduidelijkheden. Ook dubbele (niet) heffing is aan de orde. 

B.Starink (K-9789013130805)  april 2015    332 pag.    € 75,00 

 

Belastingverdrag Nederland-Duitsland (Fiscaal Dossier) 

Het verdrag `tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan 

van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen’ treedt naar verwachting 

in werking op 1 januari 2016. Beide landen willen met het verdrag niet alleen voorkómen 

dat iemand in twee landen belasting betaalt, maar ook dat iemand in beide landen niet 

betaalt. Dit punt komt in het Verdrag goed naar voren, ook in het toelichtende Protocol 

bij het Verdrag, waarin diverse keren wordt gewezen op het van toepassing zijn van 

nationale misbruikbepalingen.  

Op het moment van schrijven is het Verdrag in Nederland goedgekeurd door de 2e 

Kamer en ligt het ter behandeling in de 1e Kamer. Het Verdrag omvat zowel de integrale 

tekst van het Verdrag als de bijlagen, zijnde het Protocol bij het Verdrag en de 

Onderlinge Overeenkomst waarin de arbitrageregeling is geregeld. Verder is van belang 

dat in dit Protocol bij het Verdrag uitdrukkelijk is bepaald dat het recht van de Europese 

Unie voorrang heeft boven bepalingen van dit Verdrag. Dit zal in het verloop van dit 

Fiscaal Dossier nog enkele malen van belang zijn, temeer omdat de Duitse fiscale 

autoriteiten er tot op heden een andere zienswijze en zeker ook handelwijze op na 

houden. 

M.Horyon (S-9789012393546) juni 2015    88 pag.    € 15,00 

 

Belastingwetten–Kluwer pocket 2015                                      JAARLIJKE UITGAVE 

Bevat alle belangrijke, per 1-1-15 geldende wetgeving. Vanwege het grote praktische 

belang is echter ook na dit tijdstip in werking tredende wetgeving opgenomen. Het 

betreft de meest relevante wettelijke bepalingen voor de praktijk voor zover de 

wijzigingen daarvan reeds in het Staatsblad zijn gepubliceerd en voor zover de 

inwerkingtredingsdatum van die wijzigingen bekend is. De toekomstige versie van het 

wetsartikel wordt cursief opgenomen na de per januari geldende tekst. Verder zijn ook 

bepalingen van overgangsrecht opgenomen. 

(K-9789013124842) januari 2015             2120 pag      € 27,95 

 

Belgisch Belastingrecht in Hoofdlijnen                  STANDAARDWERK BELGISCH 

RECHT 

Het Belgisch Belastingrecht in hoofdlijnen wordt met reden hét naslagwerk voor de 

Belgische fiscaliteit genoemd. Naast een volledig overzicht van de Belgische fiscaliteit, 

biedt het boek talrijke concrete voorbeelden en schema's. Achteraan is een waardevol 

trefwoordenregister opgenomen. De structuur van de verschillende fiscale wetboeken 

wordt gevolgd, wat de praktische bruikbaarheid optimaliseert, bijgewerkt tot Belgisch 

Staatsblad van 01-04- 2015. 

J.Couturier e.a. (M-9789046607534) 21e dr. augustus 2015  1290 pag. geb.    € 129,00 

 

Bestuurlijke Boeten in het Belastingrecht 

Beschrijft en becommentarieert de geldende materiële en formele regelgeving. Daarbij 

wordt ruimschoots aandacht gegeven aan de jurisprudentie van de Nederlandse 

belastingrechter en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Aan het Nederlands 

strafrecht en strafrechtelijke begrippen wordt aandacht besteed voor zover dat voor de 

bestudering van de bestuurlijke boeten noodzakelijk is. Voor een duidelijk en helder 

over- en inzicht zijn de kernoverwegingen uit de relevante rechterlijke beslissingen 

integraal in de tekst opgenomen. 

J.Haas (K-9789013121919)  4e dr. juli 2015    324 pag.    € 58,75 

 

Boekhouden voor (Fiscaal) Juristen 

Begrijpelijk studieboek over deze voor juristen minst interessante materie. Het accent 

ligt hierbij op de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de 

vennootschapsbelasting 1969. De theorie wordt verduidelijkt aan de hand van 

illustratieve voorbeelden. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal uitgebreide 



casusposities. 

Begint met een hoofdstuk waarin de belangrijkste boekhoudkundige bergrippen en regels 

worden uitgelegd. Daarna wordt achtereenvolgens ingegaan op: 

• de fiscale winstbepaling van een eenmanszaak; 

• de fiscale winstbepaling van een besloten vennootschap; 

• inbreng van een eenmanszaak in een samenwerkingsverband; 

• inbreng van een eenmanszaak in een besloten vennootschap; 

• consolidatie; 

• de administratieve verwerking van de omzetbelasting. 

M.Nijholt (B-9789462901605) 3e dr. december 2015    224 pag.    € 27,00 

 

Btw en Internationaal Zakendoen (Belastingwijzers nr. 44)  ONMISBARE 

HANDLEIDING 

Versxchaft op heldere wijze uitleg over de BTW-gevolgen van veel voorkomende 

internationale transacties, zoals invoer en uitvoer en intracommunautaire transacties. 

Ook voor het verrichten van diensten aan klanten buiten Nederland worden diverse 

pagina's ingeruimd.  Bevat eveneens de gewijzigde wetgeving voor elektronische en 

telecommunicatiediensten per 1 januari 2015. Aan de hand van eenvoudige voorbeelden 

worden de BTW-consequenties hiervan toegelicht. de nodige aandacht voor veel 

voorkomende problemen, zoals afhaaltransacties en ABC-leveringen. Maar ook het 

verleggen van de BTW bij invoer, de inkoop van diensten uit het buitenland en de vraag 

'moet de BTW nu wel of niet worden vermeld op facturen?' komen aan bod. Steeds wordt 

expliciet vermeld of de betreffende dienst of levering moet worden vermeld in de BTW-

aangifte: praktische insteek en de heldere voorbeelden.  

M.v.d.Oetelaar,F.Vervaet (K-9789013132090) 5e dr. oktober 2015  216 pag.    € 38,50 

 

Deelnemingsvrijstelling (Fiscale Geschriften nr. 28) 

De deelnemingsvrijstelling is een van de belangrijkste regelingen binnen de Wet Vpb 

1969. Aan elk wetsartikel wordt een afzonderlijk hoofdstuk gewijd. Ieder hoofdstuk 

vermeldt het overgangsrecht (indien van toepassing) en de wetsgeschiedenis van de 

desbetreffende bepaling. Aan elk van deze dertien bepalingen (art. 13, 13a t/m 13k) 

wordt een afzonderlijk hoofdstuk gewijd. Het belangrijkste artikel – art. 13, waarvan de 

tekst met ingang van 1 januari 2007 werd herzien (Wet werken aan winst) – wordt in vijf 

hoofdstukken behandeld. Ieder hoofdstuk vermeldt het overgangsrecht (indien van 

toepassing) en de wetsgeschiedenis van de desbetreffende bepaling. Waar mogelijk 

worden de raakvlakken met het fiscale-eenheidsregime behandeld en de 

reorganisatiefaciliteiten (bedrijfsfusie, splitsing en juridische fusie). De uitgave is 

praktijkgericht en bevat een groot aantal uitgewerkte voorbeelden en casusposities. Deze 

2e druk is aanzienlijk uitgebreid. 

P.Albert (S-9789012391238) 2e dr. oktober 2015  527 pag.    € 62,50 

 

de Eigen Woning in de Wet IB 2001 

De eigenwoningregeling in de Wet IB 2001 is continu in beweging. De regeling is na 2001 

veelvuldig gewijzigd. De meest recente wetswijziging van formaat is in werking getreden 

op 1 januari 2013. Vanaf die datum dienen ‘nieuwe gevallen’ te voldoen aan een 

aflossingseis om renteaftrek in box 1 te kunnen krijgen. Hier worden de (recente) 

ontwikkelingen in wet- en regelgeving, rechtspraak en literatuur beschreven. 

M.v.Mourik  (9789012390446)  2e dr. april 2015    648 pag.    € 53,70 

 

Elementair Belastingrecht voor Economen & Juristen – 2015-2016      JAARLIJKS 

Aan bijzonderheden zoals samenwerkingsvormen, deelnemingsverhoudingen, fusies, 

inbreng in BV of NV, ondernemersfaciliteiten en doorschuivingsmogelijkheden wordt 

ruime aandacht besteed. Ook de vermogensinkomsten komen aan bod. De 

verbruiksbelastingen worden in algemene zin besproken. De omzetbelasting als 

belangrijkste verbruiksbelasting wordt daarbij de grootste ruimte toegemeten. Verder 

besteden de auteurs aandacht aan de inhoudingen op het loon wegens hun toenemend 

belang voor het bedrijfsleven. Uiteraard wordt ook aandacht geschonken aan de 

internationale werking van ons belastingstelsel.                                                        

L.Stevens,R.de Smit (K-9789013128710) begin augustus  2015       464 pag.    € 57,25 

 

Elsevier Schenken & Erven Almanak 2015 



Beschreven wordt hoe men ervoor kan zorgen dat nabestaanden zo min mogelijk fiscale 

problemen ondervinden en welke mogelijkheden er zijn om te vermijden dat ze meer erf- 

en schenkbelasting betalen dan strikt noodzakelijk is. Aan de orde komen o.a. 

testamenten, schenkingen, vermogensoverdracht, de aangifte voor de erf- en 

schenkbelasting, de rechten en plichten van nabestaanden, taxplanning, 

testamentvormen en de gevolgen van huwelijk, geregistreerd partnerschap of 

samenwonen voor uw vermogen. Door de vele details is dit een uiterst praktisch jaarlijks 

naslagwerk voor fiscalisten en juristen. 

(R-9789035252196) juni 2015     ca. 400 pag.    € 104,45 

 

Fiscaal Memo 2015.1                                                VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bevat de voornaamste feiten en cijfers (bedragen, forfaits, drempels, percentages e.d.) 

die nodig zijn in de dagelijkse praktijk van de deskundige op fiscaal, juridisch, sociaal-

arbeidsrechtelijk en financieel gebied. Bevat tevens registratiecode voor de Fiscaal Memo 

App. De Fiscaal Memo App bevat de complete informatie uit het gedrukte Fiscaal Memo, 

maar is ook een waardevolle uitbreiding van het vertrouwde Fiscaal Memo in boekvorm. 

De app is altijd up-to-date en bevat bovendien vele rekenmodellen waarmee de 

gebruiker alle feitelijke gegevens uit Fiscaal Memo meteen kan toepassen in de 

dagelijkse praktijk. 

(9789013128505) februari 2015                        336 pag.    € 37,95 

 

Fiscaal Memo 2015.2                                                    VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

In de juli-editie zijn onder meer verwerkt: Wetswijzigingen die per 1 juli 2015 ingaan: 

nieuwe studievoorschot in hoger onderwijs, transitievergoeding, versnelde verhoging 

AOW-leeftijd, kostendelersnorm Anw-uitkering, aanpassingen premiekortingen  

werknemersverzekeringen. Beleidsbesluiten over: defiscalisering vruchtgebruik in box 3, 

fiscale consequenties laadpaal voor een elektrische auto van de zaak, werkkostenregeling. 

HR uitspraken over mogelijk tegenbewijs tegen de leegwaarderatio voor verhuurde 

woningen in box 3. Nieuwe normbedragen (uitkeringen, minimumloon, indexcijfers, rente) 

per 1-7-15.  

(K-9789013132038) juli  2015                  360 pag.    € 38,70 

 

Herziening in Belastingzaken (FED Brochure) 

Behandelt op systematische wijze de (on)mogelijkheden van een buitengewoon 

rechtsmiddel dat het mogelijk maakt om een onherroepelijk geworden rechterlijke 

uitspraak in een belastingzaak te herzien. Ook wordt de relatie met andere 

rechtsmiddelen en -gebieden getoond. In de volgende hoofdstukken wordt het 

rechtsmiddel herziening meer in detail onder de loep genomen en tot leven gebracht aan 

de hand van meer dan tweehonderd rechterlijke uitspraken. Uiteraard wordt ingegaan op 

welke grond(en) een verzoek om herziening kansrijk is. Aan de meer procedurele 

aspecten zijn twee hoofdstukken gewijd. De auteurs bespreken enerzijds van welke 

rechterlijke uitspraken herziening mogelijk is, wie om herziening kan verzoeken, wat de 

relatie tussen herziening en navordering is, en hoe de procedure verder - ten overstaan 

van de rechter - verloopt. Anderzijds behandelen ze welke rechtsmiddelen tegen een 

uitspraak op een verzoek om herziening kunnen worden aangewend. Ook gaan de 

auteurs in een afzonderlijk hoofdstuk in op figuren die zich in de praktijk hebben 

ontwikkeld en als ongeschreven vormen van herziening kunnen worden aangemerkt, 

namelijk vervallenverklaring en rectificatie van rechterlijke uitspraken. In dat kader komt 

ook een andere vorm van doorbreking van de formele rechtskracht van besluiten aan de 

orde. Dit is de mogelijkheid die de inspecteur heeft om een rechtens onaantastbaar 

besluit te heroverwegen.  

R.Pieterse,M.Schreinemachers (K-9789013131970) 3e dr. juli 2015  178 pag.    € 56,95 

 

Internationaal Belastingrecht 

Bespreekt de problematiek van de voorkoming van internationaal dubbele belasting. 

Leidraad vormt de structuur van het OESO-modelverdrag. Bespreking van de diverse 

toewijzingsregels is vooral bezien vanuit Nederlands perspectief zodat een nauwe band is 

gelegd met nationale fiscale regelgeving. Daarnaast komen meer specifieke en bijzondere 

onderwerpen aan de orde zoals de fiscale faciliteiten in de Nederlandse regelgeving, 

vooral van betekenis bij grensoverschrijdende werkzaamheden en bepalingen ter zake 

van inlichtingenuitwisseling e.d. 



A.de Graaf e.a. (K-9789013130560) 9e dr. september 2015   ca. 600 pag.    € 67,50    

 

Procesrecht in Belastingzaken 

Leidraad voor hen die met het fiscale procesrecht in de praktijk worden geconfronteerd, 

zoals belastingadviseurs, advocaten, rechters (in opleiding) en belastingambtenaren. 

Biedt in de eerste plaats inzicht in de bezwaarfase bij de belastingdienst alsmede in de 

procesgang bij de rechterbank in eerste aanleg, het hoger beroep bij het gerechtshof en 

het cassatieberoep. 

C.Langereis e.a. (K-9789013106916) 2e dr. oktober 2015    ca. 380 pag.    € 83,00 

 

de Publieke Overheid: waar ligt de fiscale grens? (ZIFO-reeks. Nr. 18) 

Het wetsvoorstel "Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht 

overheidsondernemingen" is inmiddels aangenomen en treedt per 1 januari 2016 in 

werking. Hierdoor worden overheidsondernemingen per die datum in de heffing van 

vennootschapsbelasting betrokken. In april 2015 organiseerde het Zuidas Instituut voor 

Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO) een debatmiddag over deze wet. Hier een 

verslag van deze debatmiddag met bijdragen die de wet vanuit diverse invalshoeken 

benaderen. Ingegaan op de vraag hoe in de praktijk de activiteiten voor de 

ondernemingstoets moeten worden afgebakend bij publiekrechtelijke rechtspersonen. 

Verder wordt aandacht besteed aan de staatssteunaspecten van de wet. Ook de meer 

bestuursrechtelijke implicaties van de wet komen aan de orde, zoals de voor deze wet 

relevante reikwijdte van het overheidsbegrip in relatie tot semipublieke instellingen. 

J.v.Strien (K-9789013134377) december 2015     84 pag.    € 29,50 

 

Schenking van Certificaten van Aandelen in de Estate Planning 

M.v.Haren (C-9789088631634) mei 2015    126 pag.    € 27,50 

                     VERDERE INFO, zie onder ONDERNEMINGSRECHT 

 

Sdu Verzameling Belastingwetten 2015 

Alle relevante belasting wetten zijn opgenomen met de belangrijkste uitvoeringsbesluiten, 

aanverwante regelgeving en Europese regelingen zoals de Btw-richtlijn. Bijgewerkt naar 

de stand van zaken per 1 januari 2015. Achter diverse wetten is het overgangsrecht 

opgenomen. Ten opzichte van eerdere edities is dit verder uitgebreid. Wetgeving die 

reeds is aangenomen, maar die nog wacht op invoering is cursief opgenomen bij het 

desbetreffende artikel.  

J.Zwemmer (red.) (S-9789012394475) februari 2015   2000 pag.    € 27,50 

 

Voorraadwaardering (Fiscale Monografieën nr. 8)  

In 1958 verscheen de 1e druk van dit fameuze standaardwerk van G.Slot. Hij verzorgde 

dit handboek tot en met de 6e druk tot zijn dood in 2007. De kenmerkende 

bedrijfseconomische benadering en een deel van de inhoud van deze monografie is – op 

enigszins aangepaste wijze – gehandhaafd in de huidige 7e druk van 2015. Waardoor het 

gedachtegoed van G. Slot op hoofdlijnen ook in deze druk voortleeft. De 7e druk is 

daarnaast noodzakelijk geworden doordat op het gebied van de voorraadwaardering 

weer omvangrijke nieuwe jurisprudentie en literatuur zijn verschenen; zowel 

fiscaalrechtelijk als vennootschapsrechtelijk. 

G.Slot,G.Kampschöer (K-9789013102192) 7e dr. augustus 2015  ca. 320 pag. ca. € 

75,00  

 

Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen 

W.Brinks e.a. (S-9789012395908) 12e dr. augustus 2015      pag.    € 58,00 

 

Wegwijs in de Gemeentelijke Belastingheffing en de Wet WOZ 

M.v.d.Burg e.a. (S-9789012395939)  5e dr. augustus 2015   226 pag.   € 45,00 

 

Wegwijs in de Loonbelasting 

P.Eenhoorn,M.Kawka (S-9789012395915) 11e dr. augustus 2015  240 pag.    € 49,95 

 

Wegwijs in de Successiewet  

Op overzichtelijke wijze wordt aandacht besteed aan de twee heffingen die ten grondslag 

liggen aan de Successiewet 1956, te weten de erfbelasting en de schenkbelasting. 

http://www.wolterskluwer.nl/shop/attribute-search.ep?attr_name=reeks&attr_value=ZIFO-reeks


Achtereenvolgens komen aan de orde het belastbaar feit, de fictiebepalingen, waardering, 

tarief en vrijstellingen, bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, internationale aspecten en de 

formele bepalingen die betrekking hebben op de Successiewet 1956. 

F.Sonneveldt,C.Mertens (S-9789012395465) 20e dr. augustus 2015   516 pag.    € 55,00 

 

Wegwijs in de Overdrachtsbelasting                       VRIJWEL JAARLIJKSE UITGAVE 

Overdrachtsbelasting wordt geheven bij verkrijging van onroerende zaken. Zowel de 

materiële aspecten (belastbaar feit, maatstaf van heffing, tarief, vrijstellingen), als de 

formele aspecten (aansprakelijkheid, boeten en sancties, rechtsmiddelen) komen 

uitgebreid over het voetlicht. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de overdrachtsbelasting 

in relatie tot andere delen van het recht, zoals het civiele recht, het strafrecht, de erf- en 

schenkbelasting (samenloop) en de omzetbelasting (samenloop). Voorts worden, wat de 

omzetbelasting betreft, in een afzonderlijk hoofdstuk niet alleen de algemene 

uitgangspunten en de systematiek van deze belastingheffing besproken, maar ook de 

specifieke btw-aspecten bij levering van onroerende zaken en vestiging van beperkte 

rechten daarop. Als bijlagen zijn in het boek opgenomen: 

- verklarende lijst van civielrechtelijke begrippen; - actuele teksten van de Wet op 

belastingen van rechtsverkeer en bijbehorende uitvoeringsbesluit, alsmede uitgebreide 

registers. 

J.v.Straaten (S-9789012395472) 20e dr. augustus 2015  774 pag.    € 62,00 

 

Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht 

J.Burgers(red.) (S-9789012395922)  8e dr. augustus 2015   786 pag.    € 75,00 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2014 : 

 

Aansprakelijkheid in Belastingzaken (Fiscale Monografieën nr. 73) 

STANDAARDWERK 

Geheel herziene 4e druk over zowel de formele aspecten als de materiële aspecten van 

de in de Invorderingswet 1990 opgenomen aansprakelijkheidsbepalingen. Daarnaast 

wordt ook aandacht besteed aan aansprakelijkheidsbepalingen buiten de Invorderingswet 

1990, waar de ontvanger - onder voorwaarden - op grond van het zogeheten open 

systeem gebruik van kan maken. De jurisprudentie (tot 1 juni 2014) heeft t.o.v. van de 

3e druk op een aantal punten voor meer helderheid en invulling aan een aantal 

begrippen gezorgd. Na 1 juni 2014 verschenen wet- en regelgeving en jurisprudentie is 

slechts in sporadische gevallen verwerkt.                                                                      

J.Raaijmakers (9789013118018) 4e dr. augustus 2013      564 pag.    €  76,50 

 

Belastingaspecten van de Opbrengst van (Beurs)aandelen (Fiscale 

Monografieën 29) 

De opbrengst van (beurs) aandelen bevindt zich in het grensgebied tussen belaste baten 

en onbelaste vermogensmutaties. De wetgever heeft hierbij de grens getrokken door 

enkel uitdelingen van de winst in de inkomstenbelastingheffing te betrekken. De vraag of 

er sprake is van een winstuitdeling wordt vanuit de vennootschap (de bron) beoordeeld. 

In de sfeer van de opbrengst van aandelen is dit objectieve stelsel het meest sterk tot 
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