Bienvenue
en France
Bent u van plan om uw activiteiten uit te breiden naar Frankrijk of
hebt u reeds voet aan wal gezet op het Franse grondgebied? Bent
u op zoek naar een betrouwbare (en Nederlandstalige) partner
die u kan bijstaan bij alle fiscale, juridische en boekhoudkundige
formaliteiten?
Bij Vandelanotte France kunt terecht voor all-round advies voor al
uw grensoverschrijdende activiteiten.

VANDELANOTTE

FRANCE

FISCALE EN JURIDISCHE
BEGELEIDING

U kunt de Franse markt op verschillende manieren betreden. Opteert u ervoor om
dit met uw Belgische vennootschap te doen of om de activiteiten onder te brengen in
een nieuwe Franse vennootschap? Of volstaat een bijkantoor? Ons team overloopt
samen met u de verschillende mogelijkheden zodat u de structuur kan kiezen die het
beste bij u past.

BEGELEIDING BIJ FRANS
ONROEREND GOED

De aankoop van Frans vastgoed heeft bepaalde gevolgen voor uw fiscale situatie in
België en Frankrijk. Samen met u gaan wij na hoe de aankoop best wordt gestructureerd. Daarbij houden we rekening met uw persoonlijke situatie. We brengen hierbij
onder andere de gevolgen op vlak van inkomstenbelasting, btw, vermogensbelasting,
erfbelasting en meerwaardebelasting in kaart.

VOEREN VAN DE BOEKHOUDING, EINDEJAARSWERKZAAMHEDEN EN
OPSTELLEN JAARREKENING

Het ontwikkelen van een activiteit of het verhuren van onroerend goed in Frankrijk
kan ertoe leiden dat u een boekhouding moet voeren. Ons team van specialisten licht
u de verschillende mogelijkheden toe en zorgt ervoor dat u voldoet aan alle wettelijke
verplichtingen in Frankrijk én in België.

SOCIALE VERTEGENWOORDIGING

Een Belgische onderneming die personeel detacheert naar Frankrijk, moet een aantal belangrijke sociaalrechtelijke verplichtingen nakomen. Zo moet u een sociale vertegenwoordiger aanduiden, voorafgaandelijk aangifte doen van de diensten en op
elk moment de noodzakelijke sociale documenten ter beschikking hebben die aantonen dat de onderneming alle Franse sociaalrechtelijke verplichtingen respecteert.

BTW-FORMALITEITEN

Het ontwikkelen van een activiteit brengt in bepaalde gevallen btw-verplichtingen
met zich mee. Vandelanotte France biedt hierbij ondersteuning op alle mogelijke
vlakken, zowel bij het aanvragen en schrappen van een btw-nummer als bij het indienen van btw-aangiftes.

GESPECIALISEERD
JURIDISCH, FISCAAL
EN SOCIAAL ADVIES

Naast de wettelijke verplichtingen zijn wij er ook met gespecialiseerd advies op maat.
Of het nu gaat om successieplanning met zicht op de kinderen of het tewerkstellen van
een werknemer die zowel in Frankrijk als in België actief is, wij denken met u mee. Wij
brengen dan ook graag de Franse gevolgen en opportuniteiten voor u in kaart.

Waarom kiezen voor
Vandelanotte France?
•

Gespecialiseerd team van accountants, fiscalisten en (sociaal)
juristen

•

Éen contactpersoon voor al uw vragen

•

Advies op maat in één van onze 9 vestigingen in België of
Frankrijk

•

Proactieve en efficiënte aanpak van uw dossier

•

Geen taalbarrière

•

Geïntegreerd en volledig beeld van uw grensoverschrijdende
activiteiten
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