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Over Rutger Zaal
Rutger voorziet cliënten van internationale fiscale oplossingen voor verschillende
transacties, zoals vastgoedbeleggingen, fusies en overnames, financiering en
joint ventures. Rutger werd in 2016 partner bij AKD. In 1998 begon hij zijn
carrière als fiscalist. Bij AKD maakt hij deel uit van de praktijkgroep Belastingen
in Luxemburg.
Voordat hij naar AKD kwam, was hij partner bij het Luxemburgse kantoor van
een ander vooraanstaand Nederlands advocatenkantoor. Tussen 2010 en 2012
was hij werkzaam bij de Luxemburg Desk van datzelfde kantoor in New York,
waar hij voornamelijk Amerikaanse en Canadese cliënten bijstond in kwesties
waarin Luxemburgs fiscaal recht een rol speelde. Daarvoor werkte Rutger bij de
Nederlandse en Luxemburgse vestigingen van dat advocatenkantoor.
Rutger voorziet multinationals - waaronder private equity bedrijven,
ondernemingen en vermogensbeheerders - van advies over onder meer het
structureren en financieren van internationale transacties, joint ventures,
bedrijfs(re)organisaties, fusies en overnames en exitstrategieën.
Rutger vindt robuuste oplossingen voor ingewikkelde fiscale vraagstukken die de
kop opsteken bij internationale transacties. Zijn aanpak is proactief en zijn advies
is praktisch van aard. Zijn kracht zit in het modelleren en het houden van
overzicht tijdens gecompliceerde (joint venture) transacties en
bedrijfs(re)organisaties. Daarnaast heeft Rutger aanzienlijke ervaring in de
aangiftepraktijk (tax compliance).
Rutger is afgestudeerd in fiscaal recht aan de Universiteit Leiden. Hij is tevens
afgestudeerd in fiscale economie aan de Hogeschool voor Economische Studies
in Amsterdam. Rutger heeft een bijdrage geschreven voor de Corporate Tax
Practice Series: Strategies for Corporate Acquisitions, Dispositions, Spin-Offs,
Joint Ventures, Reorganizations & Restructurings, dat wordt gepubliceerd door
het Practising Law Institute.

Lidmaatschap
Fiscal Association (IFA)
Nederlandse orde van belastingadviseurs (NOB)
American Bar Association (ABA)
Canadian Tax Foundation (CTF)

Opleidingen
Universiteit Leiden: Fiscaal recht
Hogeschool voor economische studies
Amsterdam: Fiscale economie

