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Gemoedsrust omtrent uw vermogen

Communicerende vaten
Onze diensten aangeboden binnen het kader van
een planning hebben als doel het vermogen van
particulieren, daarin begrepen kaderleden en familiale
ondernemers, verder op te bouwen, te beschermen en
te verstevigen.
Particulieren stellen zich steeds op een bepaald
ogenblik in hun leven vragen over hun vermogen en
hun nalatenschap. Soms zijn deze fiscaal gerelateerd
maar vaak zijn deze louter privé (bv. bescherming van
de langstlevende echtgenoot, verzorging van een
gehandicapt gezinslid, wens om bepaalde gezinsleden
te onterven, bescherming van het gezinsvermogen
tegen professionele risico’s, …).
Een vermogensplanning verenigt gevoelige persoonlijke
wensen van de particulier (huwelijk, partnerschap,
testament, schenkingen, …) met de minimalisering
van de toepasselijke belastingen (inkomstenbelasting,
successierechten, schenkingsrechten,
vermogensbelasting, … ).
Deloitte Private Governance biedt aan particulieren
een geïntegreerde vermogensplanning aan die zich
concentreert op het ontwerpen en het implementeren
van een doeltreffende structuur (zowel klassieke
nationale planning, internationale planning, offshore
planning, …).
De structuur die wij adviseren is niet alleen doeltreffend
vanuit fiscaal perspectief maar eveneens vanuit
civielrechtelijk oogpunt.
Uw gemoedsrust over de continuïteit van uw vermogen,
over de generaties heen: daar zorgen wij voor!

Vermogensplanning is een kwestie
van vertrouwen
Wij adviseren u op strikt confidentiële basis.
Onze interdisciplinaire en cliëntgerichte benadering
garandeert een geïntegreerde en op maat gesneden
vermogensplanning.
Er zijn nog meer redenen om te kiezen voor Deloitte
als partner voor uw gemoedsrust:
• U krijgt onafhankelijk advies: wij zijn niet gelieerd
aan financiële partijen als private bankers of
beleggingsfondsen. Wij kunnen die wel samen met
u selecteren.
• U kunt ons eenvoudig bereiken: wij zorgen voor één
blijven aanspreekpunt voor al uw vermogens- en
inkomensvraagstukken.
• U kunt op één plaats terecht voor internationale
vraagstukken: ons internationale netwerk garandeert
dat uw vermogensbeslissingen ook gunstig uitpakken
buiten België.
• U kunt uw situatie tijdig aanpassen aan nieuwe
omstandigheden: wij spannen ons in om u op de
hoogte te houden van fiscale ontwikkelingen die voor
u van belang zijn.

Deloitte Private Governance
Zoals Corporate Governance het behoorlijk bestuur van uw
onderneming bevordert, brengt Private Governance het behoorlijk
bestuur van uw privaat of familiaal vermogen in kaart.
De medewerkers van Deloitte Private Governance zijn experten
op vlak van estate planning. Zij komen tegemoet aan de wensen
van een particulier omtrent het bezit, het beheer en de vrijwaring
van zijn vermogen tijdens zijn leven en de overdracht ervan na
zijn overlijden. Daarbij wordt ernaar gestreefd om niet-fiscaal
geïnspireerde en strikt persoonlijke wensen te combineren met
een optimalisatie op het vlak van schenkings- en successierechten,
inkomsten) en andere belastingen.
De medewerkers van Deloitte Private Governance vindt u terug
in de Deloitte Fiduciaire kantoren.
Deloitte Fiduciaire
De medewerkers van Deloitte Fiduciaire maken deel uit van Deloitte
in België. Deloitte is de Belgische marktleider op het vlak van audit,
accountancy en kmo-advies, belasting- en juridisch advies, corporate
finance en consultancy.
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