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B.T.W. en Douane. Praktische gids .
De nationale en internationale handel
in goederen en diensten in het Europa
van de  binnen ieders bereik / Benoît
Vanderstichelen met de medewerking
van Olivier Hody
Kluwer uitgevers, .  p.
De originele en pragmatische aanpak die
auteur Benoît Vanderstichelen reeds in
2000 hanteerde om te komen tot een
heldere en erg nauwkeurige uiteenzetting van het BTW-systeem, heeft intussen
bewezen tegemoet te komen aan de
behoeften van de beroepsbeoefenaars.
Die oorspronkelijke BTW-gids is nu geactualiseerd en in twee delen uitgegeven,
met name BTW in België - facturatie,
aangifte en boekhouding, (zie
Accountancy & Tax nr. 3/2004) en dit deel
BTW en douane.
Deze actualisering van het tweede deel
omvat 7 praktische benaderingsmethoden
om op een eenvoudige manier een oplossing te vinden voor de verschillende vragen
gesteld in nationale en internationale
context. De oplossingen worden besproken
aan de hand van honderden bevattelijke
en concrete voorbeelden (casus).

Financiële analyse van ziekenhuizen /
Katrien Kesteloot, Gustaaf Van Herck
en anderen
Acco, .  p.
De toepassing van methoden van
financiële analyse, inzicht in de ziekenhuisbudgettering en het specifieke van de
financiële regeling in de ziekenhuissector
worden op een toegankelijke en bevattelijke manier in dit boek uitgelegd.
In de eerste hoofdstukken worden de
resultatenrekening, de balans en de wettelijke kostencalculatie van de ziekenhuizen toegelicht.
Hoofdstuk 6 illustreert alle analysetechnieken aan de hand van een reële
jaarrekening van een ziekenhuis, hoofdstuk 7 bespreekt verschillende mogelijke
financiële regelingen tussen artsen en
ziekenhuisbestuur, met toelichting van
een concrete financiële regeling
(ZOL Genk).

Deel 2 –
Deel 3 –
Deel 4 –
Deel 5 –
Deel 6 –
Deel 7 –
Deel 8 –
Deel 9 –
Index

La première partie traite de la réflexion sur
le trajet à emprunter par l’entreprise, des
outils déployés classiquement pour fournir
de l’information aux décideurs et des
tableaux de bord en particulier.
La deuxième partie développe en détail la
comptabilité analytique: ses objectifs, les
techniques à utiliser, comment l’implémenter concrètement.
La troisième partie est consacrée à la
gestion budgétaire et prévisionnelle ainsi
qu’au contrôle de gestion classique : calcul
et analyse des écarts entre les réalisations et
les prévisions.
La quatrième partie parle des systèmes de
tableaux de bord et du pilotage de la performance. Quatre types de tableaux de bord
y sont détaillés. Deux cas pratiques complets de tableau de bord au sein des PME y
sont décrits.

Prijs : € 40
Bestellen : www.acco.be (uitgeverij)
tel. 016 62 80 00

Prix : € 42
Commander : www.ecci.be
tél. 04 344 50 88

Intracommunautaire leveringen
van goederen
Invoer van goederen
Uitvoer van goederen
Het B.T.W.-entrepot
De tussenpersonen
De vrijstellingen
De plaatsbepaling van de diensten
Handelingen in België door een
niet-gevestigde leverancier
De 25 lidstaten

Prijs: abonnement € 132,50;
eenmalige aankoop: € 172,25
Bestellen: Kluwer uitgevers
tel. 0800 94 57
www.kluwer.be

Ce guide explique, à l’aide d’exemples et de
conseils pratiques, comment mettre en
œuvre les outils nécessaires à la conduite
d’une entreprise performante.

Het boek sluit af met een omvangrijk
hoofdstuk over budgetteren in ziekenhuizen – opmaak, uitvoering, opvolging
en controle.

Structuur van het werk:
Deel 1 –

Les tableaux de bord et business plan /
Wilfried Niessens et Anne Chanteux
Ecci, .  p.
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Handboek doorfacturering /
Stefan Ruysschaert en Luc Heylens
Maklu, .  p.
Dit boek behandelt op een concrete
manier de problematiek van de doorfacturering van kosten waarmee ondernemingen en multinationals en, meer algemeen verbonden ondernemingen, geconfronteerd worden.
De problematiek van de doorfacturering
houdt in een aantal gevallen verband
met de commissionairsfiguur. Vandaar
dat ook deze soort tussenpersoon
uitvoerig wordt besproken.
De rechtspraak van het Hof van Justitie
evenals de schaarse rechtspraak inzake
doorfacturering van de Belgische rechtbanken en hoven werden in de tekst verwerkt.
Ook relevante administratieve beslissingen en parlementaire vragen zijn telkens
weergegeven.
Een gedetailleerde inhoudstafel en een
trefwoordenregister zorgen mee voor een
gemakkelijke raadpleging van dit boek.

Dossiers internationaux
Francis Lefebvre :
Allemagne, ° éd., août ,  p.
Italie, ° éd., juillet ,  p.
Espagne, °éd., janvier ,  p.
Le but de ces dossiers internationaux est
de permettre aux personnes et aux
entreprises qui entretiennent des relations d'affaires avec le pays en question,
ou qui désirent s'y implanter, ainsi qu'à
leurs conseils, d'y trouver les renseignements indispensables à leur action ou à
leur établissement.
Les dossiers présentent, pour chaque
pays, le régime juridique, fiscal, social et
comptable et ses conventions fiscales
avec la France. Il aborde notamment le
droit des sociétés, le droit commercial, le
système fiscal, le droit du travail, et les
règles comptables (excepté pour l’Italie).
Bien utile est également la liste des
adresses des administrations, des chambres de commerces, des institutions etc.,
en France, mais aussi dans le pays décrit.
Un sommaire analytique et un index
alphabétique détaillés facilitent les
recherches.
Les dossiers sont régulièrement actualisés, et tiennent compte des modifications
récentes.

Praktisch boekhouden voor kleine
VZW’s / Roland Van Hecke.
Tweede druk
Intersentia, .  p.
Door de wijzigingen aan de VZW-wet
moeten ook de kleine VZW's aan een
aantal verplichtingen voldoen om in de
toekomst hun boekhouding transparanter en doorzichtiger te maken.
Vanuit een bepaalde visie heeft de wetgever daarom een minimummodel
opgelegd.
In de praktijk blijkt dat het voor kleinere
verenigingen niet zo duidelijk is wat de
wetgever bedoelt met termen als "ongesplitst dagboek", "inventaris" en "staat
van vermogen".
Op een gestructureerde wijze worden de
meest essentiële zaken rond de nieuwe
boekhoudkundige principes voor kleine
VZW’s, de staat van ontvangsten en uitgaven, en de toelichting uitgelegd. Op
diverse tekortkomingen in de wetgeving
probeert de auteur een positief antwoord te geven en een oplossing te formuleren, zowel voor de VZW als voor de
overheid die met de neergelegde stukken
te maken krijgt.
In een laatste hoofdstuk worden een
aantal gevallen verduidelijkt, gaande
van de kleine VZW tot de VZW's die
omwille van BTW en personeel in meer
complexe situaties zijn verzeild.

Prijs : € 75
Bestellen : www.maklu.be
tel. 03 231 29 00
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Prix : Italie € 80 ; Allemagne € 86 ;
Espagne € 90
Commander : Patrimoine,
Rue du Noyer 168, 1030 Bruxelles,
tél. + fax : 02 736 68 47



Prijs : € 25
Bestellen : www.intersentia.be
tel. 03 680 15 50

