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De bemiddelingscommissie                                                                                 

De notaris als verkoopbemiddelaar                                                                    

Verbouwde woning, vergunningen en verkoop                                                          

Fiscale aspecten bij de verkoop van Frans onroerend goed                         

Vermogenswinstbelasting (la taxe sur la plus value) bij verkoop 

onroerend goed 

Tarieven Plus Value                                                                                                         

Bepaling belastbare meerwaarde bij verkoop van uw huis                            

 



Wie wordt er voor de Plus Value belast ?                                                    

Wat zijn de belastbare feiten voor de Plus Value ?                                         

Bepaling aan- en verkoopprijs                                                                             

De verkoopprijs (prix de cession)                                                                        

De aankoopprijs (prix d’acquisition)                                                                   

De aankoopprijs kan worden vermeerderd met de volgende kosten                       

Heffing over meerwaarde                                                                                     

Aftrekbare verbouwingskosten bij woningen, die niet als hoofdverblijf 

dienen 

Aftrekbaar voor de berekening van de belastbare overwaarde bij verkoop 

van de woning                                                                         

Niet-aftrekbaar voor de berekening van de belastbare overwaarde bij 

verkoop van de woning 

Zelf klussen                                                                                                            

Werkelijk gemaakte kosten of forfaitaire kosten ?                                            

Aftrek bij verhuur                                                                                                    

Bezitstermijn van het onroerend goed en de belastbare meerwaarde                     

Taux d’abattement pour la vente d’un bien immobilier                                               

Formaliteiten bij aangifte van de Plus Value                                                    

Vrijstelling Plus Value                                                                                           

Additionele heffing bij hoge vermogenswinsten bij verkoop 

(La Taxe sur les plus-values immobilières élevées)                                        

Bezwaar                                                                                                  

Waarschuwing bij indienen van een bezwaarschrift                                      

De SCI en de Plus Value                                                                                     

Moins Value                                                                                                            

Opmerkingen en belangrijke aandachtspunten voor koper en verkoper    

Goudentips                                                                                                             

Rekenvoorbeeld Plus Value                                                                                

 

24. De Franse vermogensbelasting  (impôt sur la fortune 

immobilière)                                                             

 

Gedeeltelijke afschaffing vermogensbelasting                                                            

Onroerende zaken belast, roerende zaken niet                                                           

Tarieven vermogensbelasting                                                                             

 



Wat wordt in Frankrijk verstaan onder onroerende goederen ?                                

Wat is de netto waarde van het onroerend goed ?                                          

Wanneer dient u aangifte Franse vermogensbelasting te doen ?               

Wanneer dient u de vermogensbelasting te betalen ?                                               

De Franse fiscus jaagt op onroerendgoedvennootschappen                                   

 

25. Nederlandse fiscale aspecten bij bezit van een 2e huis in 

Frankrijk 

 

Uw (tweede) huis in het buitenland en box 3 en uw huis in het buitenland         

Geen volledige vrijstelling meer sinds invoering van 3 schijven in box 3   

Tabel berekening rendement op vermogen                                                      

Berekening rendement over vermogen                                                             

Rekenvoorbeeld oude situatie voor 2017                                                                     

Rekenvoorbeeld nieuwe situatie na 2017                                                                    

Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting vanaf 2017                              

 

26. Nederlandse fiscale aspecten bij vestiging in Frankrijk 

 

Wanneer is er sprake van emigratie ?                                                                

Belasting en woonplaats                                                                                      

In welk land bent u fiscaal inwoner ?                                                                

Woonplaatsonderzoek                                                                                          

Welke omstandigheden spelen een rol bij bepaling woonplaats ?              

Dubbele woonplaats en dubbele belastingplicht + belastingverdragen                 

Het jaar van vertrek (Het M-Biljet)                                                                                    

Welke inkomsten blijven in Nederland belast ?                                                           

Verschil binnenlandse en buitenlandse belastingplicht                                            

Regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht                          

Oude regeling vs. nieuwe regeling                                                                                

Voorbeeld                                                                                                                

Woning van expat/emigrant na tijdelijke verhuur geen eigen woning meer          

Lijfrente-uitkering en conserverende heffing in Nederland                           

Recht op voordeel kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening 

eigen woning of beleggingsrecht eigen woning                                                         

Uitstel van betaling                                                                                                

 



 


