Inleiding tot de Vlaamse Registratiebelasting
Dit boek geeft een eerste grondige commentaar op de Vlaamse
registratiebelasting, de opvolger van de vroegere registratierechten, volgens de artikelen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
Daarna volgt het internationale deel, met onder meer de Europese rechtspraak ter zake.
Een greep uit de inhoud:
Deel I. De totstandkoming van de
registratiebelasting
Deel II. De Vlaamse Registratiebelastingen
Deel III. Het Vlaamse Wetboek Registratierechten
Deel IV. Internationaal
160x240mm | 1264 blz.

€ 215,00

Het nieuwe erfrecht Anno 2018 - burgerrechtelijk en fiscaal
Door de wet van 31 juli 2017 werden een heel aantal artikelen in
het Burgerlijk Wetboek over het erfrecht aan de nieuwe maatschappelijke omstandigheden aangepast. Dit werk, mede tot
stand gekomen op verzoek van notarissen, geeft een praktisch
overzicht van de niet-gewijzigde bepalingen en gaat dieper in op
de wijzigingen, hoofdzakelijk aan de hand van de voorbereidende
werken.
Een greep uit de inhoud:
Titel I. Erfenissen: Openvallen van erfenissen en bezit van de erfgenamen;
Hoedanigheden vereist om te kunnen erven; …

Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten:
Algemene bepalingen; Beschikbaar gedeelte der goederen en inkorting; …

Titel IIbis. Erfovereenkomsten:

Sanctionering van niet toegelaten erfovereenkomsten; De globale erfovereenkomst; …
160x240mm | 262 blz.

€ 93,00 | Verschijnt eind februari 2018
Rik Deblauwe was advocaat en is thans wetenschappelijk adviseur bij Tiberghien advocaten. Hij schreef ook de
Inleiding tot de Successierechten, het Recht van Terugkeer of de Anomale Erfopvolging, en de Inleiding tot de
Vlaamse Erfbelasting, alle uitgegeven bij KnopsPublishing.

Bezoek www.mijnwetboek.be voor de uitgebreide inhoudstafels, voor meer informatie
en uw bestelling.

Bestelformulier
Tijdelijk aanbod
Bestel ‘Inleiding tot de Vlaamse Registratiebelasting’ samen met ‘Het nieuwe erfrecht Anno
2018 - burgerrechtelijk en fiscaal’ via dit formulier aan een voordeeltarief.
U betaalt € 277,20 in plaats van € 308,00.

 Mevrouw

 Mijnheer

Naam:
Voornaam:
Kantoor:
Functie:
Adres:

Telefoonnummer:
E-mailadres:
Btw-nummer:

IK BESTEL
 het voordeelpakket
✓ Inleiding tot de
Vlaamse Registratiebelasting
✓ Het nieuwe erfrecht Anno 2018
burgerrechtelijk en fiscaal
€ 277,20 € 308,00 incl. btw
+ € 11,00 verzendkosten
 Inleiding tot de
Vlaamse Registratiebelasting
€ 215,00 incl. btw
+ € 11,00 verzendkosten
 Het nieuwe erfrecht Anno 2018
burgerrechtelijk en fiscaal
€ 93,00 incl. btw
+ € 9,00 verzendkosten
 Ik wens op de hoogte te blijven
van nieuws en updates

Stuur dit bestelformulier op via fax naar 09 233 94 20
via e-mail naar info@mijnwetboek.be,
of per post naar
KnopsPublishing
Sint-Antoniusstraat 22
2200 Herentals
of bestel op www.mijnwetboek.be

