PSWDWW)Sΐ˚˘˚˚
t u er l i n c k x tax l awy e rs

Voor ondernemingen, particulieren en organisaties die fiscale problemen wensen te voorkomen,
vermijden of op te lossen en zich geen middelmatigheid kunnen veroorloven,
biedt Tuerlinckx Tax Lawyers even hoogstaande als gepersonaliseerde service.
Het nichekantoor kan bogen op 125 jaar gecumuleerde expertise.
Die wordt ingezet om problemen op een efficiënte wijze op te lossen. In tien jaar tijd werden 3.500
problemen in diverse belastingen opgelost. Statistieken wijzen uit dat meer dan 80 procent ervan
werden opgelost nog vóór de zaak bij de rechtbank aanhangig moest worden gemaakt, wat sneller,
efficiënter en dus minder kostelijk is.

Contact
Jan Tuerlinckx, Advocaat | Partner
Jan Tuerlinckx@tuerlinckx.eu
T: 03 206 21 10
Sabine Princen, Marketing and Communication Officer
Sabine.Princen@tuerlinckx.eu
T: 0474 98 71 92

Tuerlinckx Tax Lawyers
info@tuerlinckx.eu
T: 03 206 21 10

Social media
linkedin.com/company/tuerlinckx-tax-lawyers
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Over Mr. Jan Tuerlinckx
Advocaat Jan Tuerlinckx is Licentiaat in de Rechten (KUL, 1994) en specialiseerde zich zowel in het Fiscaal Recht
(EHSAL-FHS, 1995) als in het Vennootschapsrecht (KUB, 1998).
Jan is stichtend vennoot van Tuerlinckx Tax Lawyers en bouwde het advocatenkantoor uit tot een nationaal
netwerk met kantoren in Antwerpen, Westerlo, Hasselt en Luik. De uitbouw van het advocatenkantoor over de
taalgrens heen is een bewuste strategie, want Tuerlinckx Tax Lawyers wil als nationaal kantoor cliënten bijstaan
voor hun belastinggeschillen in heel België.
De uitbreiding op nationaal grondgebied wordt onder meer ingegeven door de vaststelling dat het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (WIB) over de taalgrens heen verschilt en het kantoor ijvert om deze verschillen en
interpretaties dichter bij elkaar te laten aansluiten, dit in het voordeel van de belastingplichtige. Het kantoor
gelooft voorts dat op termijn een groot aandeel van de fiscale betwistingen zullen worden veroorzaakt door
bevoegdheidsgeschillen tussen de verschillende overheden in ons land.
Jan is lid van de Balie in Antwerpen, Limburg en Luik.
Na een partnerschap in twee fiscale advocatenkantoren, startte Jan in 2011 het kantoor Tuerlinckx Tax Lawyers in
Antwerpen. Hij heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring in fiscaal-, vennootschaps- en op maandelijkse basis
in het economisch weekblad Trends.
Jan is scherp voor de overheid die de Belgische fiscaliteit nodeloos ingewikkeld heeft gemaakt. Hij waakt ook
over de rechten van de Belgische belastingplichtigen, onder meer in de discussie met de fiscus over het quasi
ongebreidelde bezoekrecht van de belastingadministratie in fiscale geschillen, dit in strijd met Europese
regelgeving.
Als expert wordt Jan regelmatig gevraagd voor televisieprogramma's zoals op Kanaal-Z om aan het grote
publiek duiding te geven over fiscale onderwerpen in de actualiteit. Zo lanceerde het kantoor in 2013 bij de
aangekondigde 'laatste' fiscale regularisatieronde een succesvolle informatieve website waar men alle
informatie kon vinden – de overheid bleef hierover in gebreke – over de modaliteiten van deze door de Staat
georganiseerde regularisatie.
De toon van Jan is scherp, onderbouwd en analytisch. Hij zoekt steeds naar faire oplossingen voor de
belastingplichtige én de fiscus, en hij streeft naar een fiscaliteit die eerlijk, transparant en duurzaam is.
jan.tuerlinckx@tuerlinckx.eu

Over TUERLINCKX TAX LAWYERS
Tuerlinckx Tax Lawyers is een nationaal georiënteerd advocatenkantoor gespecialiseerd in fiscaal recht. Het
kantoor adviseert en begeleidt bedrijven, organisaties en particulieren bij fiscale vragen en fiscaal-juridische
procedures en geschillen. Tuerlinckx Tax Lawyers zet zich in voor een faire fiscaliteit.
Het kantoor heeft vestigingen in Antwerpen, Charleroi, Hasselt en Westerlo.
Tuerlinckx Tax Lawyers verdedigt de belangen van zijn cliënteel in fiscale betwistingen en is in ruimere zin een
oplossingsgerichte partner in fiscale probleemdossiers.
Daarnaast biedt Tuerlinckx Tax Lawyers zijn dienstverlening als adviseur en belangenbehartiger (in betwistingen)
wanneer het fiscale aspect indirect betrokken is, het vermogen wordt aangesproken of moet worden
georganiseerd. In praktijk begeleidt Tuerlinckx Tax Lawyers private vermogensplanningen, financiële
investeringen, samenwerkingsakkoorden, vennootschapsreorganisaties, fusies, splitsingen of overnames.
De expertise van Tuerlinckx Tax Lawyers bestrijkt fiscaal recht, vennootschaps- en boekhoudrecht, reorganisatieen contractbegeleiding, vermogens- en successieplanning, witwaswetgeving en fiscaal strafrecht.
Tuerlinckx Tax Lawyers deelt deze expertise in de vorm van opiniestukken en white papers op het eigen
expertiseplatform, en organiseert op regelmatige basis seminaries over actuele fiscale thema’s voor
concullega’s en cijferberoepen. Daarenboven modereert Jan Tuerlinckx vaak live debatten en talkshows zoals de
maandelijkse talkshow op maandag in samenwerking met het Forum for the Future.
Het cliënteel van Tuerlinckx Tax Lawyers bestaat hoofdzakelijk uit ondernemers.
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Lokale belasting
Registratierecht
Successierecht
Inkomstenbelastingen
Witwaswetgeving
Financieel recht
Vennootschapsrecht
Strafrecht
Aansprakelijkheden
Huwelijksvermogensrecht
Erfrecht
Boekhoudrecht
Crypto & fiscaliteit
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Gerechtelijke procedures
Administratieve procedures
Strafrechtelijke verdediging
Overleg & schikking
M&A overnames
Reorganisaties vennootschappen
Regularisatie van vermogen
Risk Assessment
Adviezen
Rulings

Op onze website zijn de kerncompetenties en specialisaties van Tuerlinckx Tax Lawyers ingedeeld in 4
domeinen: TAX, CORPORATE, CRIMINAL en PRIVATE. Meer informatie: https://www.tuerlinckx.eu/nl/specialisatie
www.tuerlinckx.be/nl/specialisaties

Tuerlinckx Tax Lawyers verdedigt de belangen van belastingplichtigen en biedt antwoorden op alle fiscale problemen en vragen.
Ook waar het fiscale slechts onrechtstreeks speelt, vermogen wordt aangesproken of moet worden georganiseerd, is het kantoor
actief. Haar advocaten begeleiden onder meer planningen, reorganisaties, fusies, splitsingen en overnames. Het kantoor is kundig
en scherp. Het maakt het verschil met argumenten die een zaak laten kantelen. De kantoren bevinden zich in Antwerpen, Hasselt,
Charleroi en Westerlo.

Opiniestukken (selectie 2022)
De volledige artikels en opiniestukken van de voorbije jaren zijn te raadplegen via onze kennisdatabank:
https://www.tuerlinckx.eu/nl/shares-expertise
https://www.tuerlinckx.eu/nl/shares-expertise
Pas op met wat gemeten wordt
30 juni 2022 - Trends
Cafetariaplannen onder hoogspanning
17 mei 2022 - Trends
Het temmen van de prijzendraak
7 april 2022 - Trends
De laatste dans van de belastingvrije meerwaarde
13 januari 2022 - Trends

Studies (selectie 2022)
Structurele nota omtrent de problematiek van de aangiften in de directe belastingen (i.s.m. WeLearn).
https://www.tuerlinckx.eu/sites/default/files/file_uploads/2022-07/Rapport_belastingen.pdf
Download de volledige studie via onze website : Studie
problematiek aangifte belastingen

Tuerlinckx Tax Lawyers verdedigt de belangen van belastingplichtigen en biedt antwoorden op alle fiscale problemen en vragen.
Ook waar het fiscale slechts onrechtstreeks speelt, vermogen wordt aangesproken of moet worden georganiseerd, is het kantoor
actief. Haar advocaten begeleiden onder meer planningen, reorganisaties, fusies, splitsingen en overnames. Het kantoor is kundig
en scherp. Het maakt het verschil met argumenten die een zaak laten kantelen. De kantoren bevinden zich in Antwerpen, Hasselt,
Charleroi en Westerlo.
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