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Vastgoed speelt een belangrijke rol in de economie; veel economisch handelen hangt samen met vastgoed. Dat
geldt dan als vanzelf ook voor de fiscaliteit met betrekking tot vastgoed. Vastgoedtransacties roept immers
ook belastingheffing op. In veel belastingen is vastgoed op een bijzondere wijze geregeld, variërend van
belastingen die specifiek zien op onroeacrende zaken, zoals de overdrachtsbelasting en gemeentelijke
onroerendezaakbelasting, tot meer algemene belastingen waarin onroerende zaken een bijzondere plaats
innemen, zoals de omzetbelasting. Ook de inkomsten- en vennootschapsbelasting kennen regelingen die
vooral bij vastgoed aan de orde komen, zoals de (handel in) herinvesteringsreserve (lichamen) en de
bedrijfsopvolgingsregelingen.Dit Compendium heeft als centraal thema vastgoed en brengt alle fiscale
aspecten met betrekking tot dit thema uit de verschillende belastingwetten in kaart. Het boek is in eerste
instantie geschreven voor studerenden, maar ook adviseurs - accountants, controllers, (bedrijfs)fiscalisten,
financiële planners, notarissen en anderen - zullen met dit boek hun voordeel kunnen doen.
De auteurs die hebben meegewerkt aan dit boek zijn allen specialist op hun deelterrein, hetgeen garant staat
voor een gedegen behandeling van de problematiek.Het boek is een compendium en is dus uitdrukkelijk niet
bedoeld als een uitputtend naslagwerk. Wel poogt het alle relevante onderdelen van de vastgoedfiscaliteit op
afdoende wijze te behandelen.Mr. J.G.E. Gieskes is fiscaal jurist en secretaris van de Waarderingskamer,

toezichthouder op de uitvoering van de Wet WOZ door gemeenten.Prof.dr.mr. E.J.W. Heithuis is hoogleraar
fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam en wetenschappelijk adviseur van BDO
Belastingadviseurs.
Mr.dr. M.M.W.D. Merkx is director bij Deloitte Belastingadviseurs B.V. en universitair hoofddocent aan de
Universiteit Leiden.
Drs. M.J.J.R van Mourik is adviseur/beleidsmedewerker bij vakorganisatie De Unie.Dr. A. Rozendal is
werkzaam bij FBN Juristen, wetenschappelijk adviseur van RSM Belastingadviseurs en verbonden aan de
Universiteit van Amsterdam.

