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Een lijfrentecontract wordt veelal afgesloten met de gedachte om (een aanvulling op) een oudedagsvoorziening te vormen. In de praktijk blijkt het lijfrentecontract de overeengekomen eindstreep nogal eens niet te halen. Het
komt namelijk steeds frequenter voor dat de vermogende particulier besluit
het lijfrentecontract voortijdig te beëindigen en te kiezen voor een (eenmalige) uitkering. Oftewel, hij koopt de lijfrente af met alle fiscale gevolgen van
dien.
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Aanspraak van jou, aanspraak van mij,
aanspraak van ons allebei
Recentelijk zijn twee arresten verschenen inzake verknochtheid van goederen. Dit artikel gaat nader in op het begrip ‘verknochtheid’ en de twee
arresten.
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Alimentatie; de huidige fiscale stand van
zaken nader bekeken
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De fiscale regels bij afkoop van diverse
lijfrentevormen op een rij

Over de fiscale aspecten van alimentatie is in de voorbije tijd weer het nodige te doen geweest. Bijna geruchtmakend is de zaak rondom de ‘dubbele’
aftrek. Ook inzake de afkoop van een alimentatieverplichting bij gewezen
ongehuwd samenwoners is het nodige te melden. Reden genoeg om de huidige stand van zaken op fiscaalrechtelijk terrein eens op een rijtje te zetten.
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