IAB

IAB in ’t kort
In deze rubriek vindt u de nevenactiviteiten waaraan het IAB heeft deelgenomen. Deze rubriek zal geleidelijk aan
evolueren teneinde u een duidelijker overzicht te geven van het werk uitgevoerd door de vertegenwoordigers
van het IAB inzake de ontwikkeling van het beroep.

Januari
• 16/01: Colloquium “Dubbele boekhouding voor de overheid?” – Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers
• 19/01: Bezoek aan het Duitse Instituut Steuerberaterkammer te Keulen

Februari
• 08/02: Forum VBO “Hoog tijd voor klare taal!” – Auditorium 2000 (Brussels Expo)
• 12/02: Interview met de minister van Financiën over de notionele interesten

Maart
•
•
•
•

13/03: FEE Company Law and Corporate Governance
16/03: Algemene vergadering van het BIBF
23/03: Studiedag “Bijzondere opdrachten” – Brussel, Heizelpaleizen
28-29/03: Beurs “Ondernemen 2007” – Brussel, Tour & Taxis

April
• 18/04: FEE-working party liberalisation – qualiﬁcation
• 21/04: Algemene vergadering van het IAB – Brussel, Heizelpaleizen

Wetgeving
Januari 2007

Maart 2007

• KB van 21 december 2006 tot
wijziging van het Wetboek van
de belasting over de toegevoegde waarde (B.S. 05/01/2007)

• Nieuwe versie van de standaarddocumenten “Volledig
model van jaarrekening” en
“Verkort model van jaarrekening” voor ondernemingen
opgesteld door de Nationale
Bank van België
(B.S. 27/03/2007)
• Lijst van de rekenkundige en
logische controles waaraan de
jaarrekeningen opgesteld

Februari 2007
• KB van 31 januari 2007 tot
wijziging van het KB/WIB 92
op het stuk van de voordelen
van alle aard (B.S. 09/02/2007)

36

2 0 0 7/ 2

volgens de schema’s bepaald
in het Koninklijk Besluit van
30 januari 2001 tot uitvoering
van het Wetboek van Vennootschappen worden onderworpen
(B.S. 27/03/2007)

IAB

IAB-info ﬂashback
Februari 2007

Maart 2007

April 2007

• Indexcijfers: de bedragen voor
aanslagjaar 2008 – 01/02/2007
• Aangiften die worden neergelegd
vanaf 12 februari 2007: het nieuwe
model voor geautomatiseerde
periodieke btw-aangiften is
verplicht – 08/02/2007
• Aanbevelingen van de Commissie
voor Boekhoudkundige Normen
over de boekhouding van de
sectoraal geregelde vzw’s beschikbaar op de website – 22/02/2007

• Studiedag “bijzondere opdrachten”
– 23/03/2007
• Schadepreventie op het vlak van
de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid – 14/03/2007
• Bevestiging van het monopolie op
de gerechtelijke expertiseopdrachten van de externe accountants en
de bedrijfsrevisoren – 14/03/2007
• Nieuwe versie van de standaarddocumenten “Volledig model van
jaarrekening” en “Verkort model
van jaarrekening” voor ondernemingen opgesteld door de Nationale Bank van België – 29/03/2007

• Het Instituut in het middelpunt
van de actualiteit tijdens de beurs
Ondernemen – 05/04/2007
• Nieuwe regeling voor de neerlegging van de jaarrekeningen...
– 05/04/2007

Meer info: www.iab-info.be

De natuurlijke personen en de belasting
Praktische gids voor de belastingplichtige en zijn raadgever
door Dominique Darte, Nicolas Honhon en Luc Van Acker, voorwoord door Rudy Aernoudt

De deadline voor het indienen van de belastingsaangifte nadert met rasse schreden.
Deze fiscale gids laat u als belastingplichtige of diens raadgever toe om uw belastingsaangifte in de
personenbelasting in te dienen maar helpt u vooral inzicht te verschaffen in de voortdurend stijgende
complexiteit van de belastingsstructuren om zo uw aangifte 'slim' in te vullen.
Elk hoofdstuk bestaat, naast een uitgebreide theoretische analyse, uit:
• verklarende schema's
• specifieke praktische voorbeeldsituaties
• verwijzingen naar de overeenstemmende rubrieken van de aangifte
De teksten zijn geactualiseerd tot 10 april 2007.
Cet ouvrage est aussi publié en français aux éditions Anthemis :
Les personnes physiques et l’impôt - Guide pratique à l’usage des contribuables et de leurs conseillers
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