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Uw cijfers in balans, uw bedrijf in balans
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Boekhouding & accounting

Waarom?

Een waaier aan diensten

Baker Tilly Belgium levert boekhoudkundige en fiscale ondersteuning. Een goede
boekhouding voeren is meer dan een wettelijke verplichting. Het is onmisbaar, want
het geeft een realistische kijk op de financiële situatie van uw bedrijf. Een goed
bijgehouden administratie levert u waardevolle informatie over, en inzicht in,
uw bedrijf. Zonder correcte boekhouding is een gefundeerd bedrijfsbeheer onmogelijk.

Baker Tilly Belgium verzorgt boekhoudkundige en fiscale ondersteuning.

Full service
Uw bedrijfsvoering wordt ondersteund vanuit boekhoudkundig, fiscaal en juridisch
oogpunt, inclusief de nodige rapportering. Alle btw- en belastingaangiften worden
door ons opgemaakt, en we adviseren u over belastingzaken. We begeleiden u bij fiscale
controles.

Voor wie?
Vennootschappen, éénmanszaken en vrije beroepen begeleiden we met de opstart en
verdere groei. Ook vzw’s en stichtingen kunnen bij ons terecht.

Over Baker Tilly Belgium
Baker Tilly Belgium is gespecialiseerd
in accountancy, boekhouden, fiscaal
advies, juridisch advies, bedrijfsrevisoraat, waarderingen, bedrijfsrapportering, bedrijfsoverdracht, familiale
planning, successieplanning, advies
Spanje... De groep heeft vestigingen
te Aalst, Brussel, Gent (Melle), Luik
(Soumagne) en Zele en is meer dan
125 medewerkers sterk. We hebben
de nodige slagkracht voor een optimale dienstverlening via multidisciplinaire teams, maar zijn tegelijkertijd
kleinschalig genoeg om persoonlijk
maatwerk te bieden. De kwaliteit en
de kracht van een internationale speler én de persoonlijke aanpak en prijs
van een lokale speler: dat is Baker
Tilly Belgium. We zijn een onafhankelijk lid van Baker Tilly International, het
8ste grootste netwerk ter wereld van
organisaties actief in accounting, auditing, consulting en corporate finance.

• Opstarten en begeleiden van vennootschappen, éénmanszaken en
vrije beroepers
• Ondersteuning van de bedrijfsvoering vanuit boekhoudkundig en
juridisch oogpunt
• Opmaken en optimaliseren van alle
belasting- en btw-aangiften
• Begeleiden van fiscale controles en
adviseren over belastingzaken
• Optimalisering van kostprijscalculatie, boekhoud- en analytische
systemen
• Begeleiding van herstructureringen
• Alle bijzondere wettelijke opdrachten
• Gerechtelijke expertisen

Onze troeven
• Meer specialisten dan ondersteunende medewerkers
• Ervaring en kennis
• Vertrouwensrelatie
• Multidisciplinaire teams van
specialisten
• Proactieve betrokkenheid van begin
tot einde
• Onafhankelijkheid

Contact
Kareelstraat 120-124 - B-9300 Aalst
T : +32 53 70 01 11
Keizer Karellaan 584 - B-1082 Brussel
T : +32 2 892 27 92
Collegebaan 2c - B-9090 Melle
T : +32 9 272 72 10
Rue de la Clef 39 - B-4633 Soumagne
T : +32 87 68 66 83
Lindestraat 13A - B-9240 Zele
T : +32 52 42 22 26
accounting@bakertillybelgium.be
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