iab

IAB in ’t kort

In deze rubriek vindt u de nevenactiviteiten waaraan het IAB heeft deelgenomen.

April
• 25/04: Algemene vergadering Belgische Federatie van Notarissen
• 27/04: Algemene vergadering van het Instituut der Bedrijfsrevisoren

Mei
• 10/05: Vlaamse Startersdag – Antwerpen
• 11/05: Academische zitting van het BIBF – Brussel, Bibliotheek Solvay
• 30/05: Bespreking met de federale overheidsdienst Financiën over de elektronische aangiften

Juni
• 14/06: Studienamiddag “De boekhoudkundige aspecten van de social-profitsector”, in samenwerking met het IBR, het
BIBF en de CBN – Brussel, Heizelpaleizen

Juli
• 16/07: Persconferentie van het IAB ter voorstelling van zijn memorandum aan de regering “Vertrouwen, competentie
en moderniteit” – Brussel, hotel Conrad

Wetgeving
April
• Wet van 1 april 2007 op de openbare
overnamebiedingen (B.S. 26/04/2007)
•

Mei
• KB van 27 april 2007 tot wijziging
van het KB van 30 januari 2001 tot
uitvoering van het Wetboek van
Vennootschappen (B.S. 14/05/2007)
• KB van 27 april 2007 op de openbare
uitkoopbiedingen (B.S. 23/05/2007)
• KB van 30 april 2007 betreffende de
erkenning van bedrijfsrevisoren en
het
openbaar
register
(B.S.
30/05/2007)
• KB van 30 april 2007 betreffende de
toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor en tot opheffing van het KB
van 13 oktober 1987 betreffende de
stage van de kandidaat-bedrijfsrevisoren (B.S. 30/05/2007)
• KB van 17 mei 2007 tot wijziging
van het KB nr. 3 van 10 december
1969 met betrekking tot de aftrekre-
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•

•

•

geling voor de toepassing van de
belasting over de toegevoegde waarde (B.S. 30/05/2007)
KB van 27 april 2007 tot omzetting
van de Europese Richtlijn betreffende de markten voor financiële
instrumenten (B.S. 31/05/2007)
KB van 27 april 2007 tot wijziging
van het KB van 27 november 1985
tot bepaling van de regels inzake de
organisatie en de werking van de
beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen
zijn opgericht (B.S. 31/05/2007)
KB van 17 mei 2007 tot wijziging
van de KB’s nrs. 1, 11, 23, 39 en 50
met betrekking tot de belasting over
de toegevoegde waarde (B.S.
31/05/2007)
MB van 21 mei 2007 betreffende de
kosten voor de vervanging van beschadigde effecten aan toonder van
de staatsschuld (B.S. 31/05/2007)

Juni
• KB van 31 mei 2007 tot vastlegging
van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2007 (B.S.
01/06/2007)
• MB van 29 mei 2007 tot vervanging
van het modelbericht bedoeld in artikel 210bis van het KB tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen uit 1992 (B.S.
06/06/2007)
• MB van 29 mei 2007 tot wijziging
van het MB van 26 februari 2007 tot
bepaling van het model der berichten en kennisgevingen als bedoeld
in de artikelen 93ter en 93quinquies
van het Wetboek van de belasting
over de toegevoegd waarde en in de
artikelen 433 en 435 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992 (B.S. 06/06/2007)
• KB van 21 april 2007 tot oprichting
van de waarnemingspost voor de
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•

•

•

•

•

gewestelijke
fiscaliteit
(B.S.
11/06/2007)
Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse
bepalingen (B.S. 12/06/2007)
KB van 23 mei 2007 met betrekking
tot de private privak (B.S.
12/06/2007)
Wet van 23 mei 2007 tot opheffing
van artikel 8 van de Wet van 2 maart
1989 op de openbaarmaking van
belangrijke deelnemingen in ter
beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de
openbare overnameaanbiedingen,
en tot wijziging van artikel 121 van
de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële
sector en de financiële diensten (B.S.
12/06/2007)
KB van 3 juni 2007 tot uitvoering
van artikel 14quinquies van de Wet
van 11 januari 1993 tot voorkoming
van het gebruik van het financiële
stelsel voor het witwassen van geld
en de financiering van terrorisme
(B.S. 13/06/2007)
KB van 3 juni 2007 tot wijziging van
het KB/WIB 92 tot invoering van de
verplichte indiening langs elektronische weg van fiches, samenvattende

•

•

•

•

•

•

•

opgaven en aangiften in de bedrijfsvoorheffing (B.S. 14/06/2007)
Wet van 9 mei 2007 tot wijziging
van de Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in banken beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten
(B.S. 15/06/2007)
MB van 8 juni 2007 tot wijziging
van het MB van 2 maart 2004 betreffende het fiscaal stelsel van
drankverpakkingen onderworpen
aan verpakkingsheffing en producten onderworpen aan milieutaks
(B.S. 15/06/2007)
KB van 3 juni 2007 tot bepaling van
nadere regels tot omzetting van de
richtlijn betreffende markten voor
financiële
instrumenten
(B.S.
18/06/2007)
KB van 3 juni 2007 tot uitvoering
van de artikelen 154bis, derde lid,
en 275, vierde lid, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992
(B.S. 19/06/2007)
KB van 3 juni 2007 tot wijziging van
het KB/WIB 92, op het stuk van de
bedrijfsvoorheffing (B.S. 19/06/2007)
KB van 8 juni 2007 tot wijziging van
het KB/WIB 92 op het stuk van de
aangifte in de bedrijfsvoorheffing
(B.S. 19/06/2007)
KB van 7 juni 2007 tot vaststelling
van de afrekeningsmodaliteiten inzake de Vlaamse forfaitaire vermin-

•

•

•

•

•

dering in de personenbelasting (B.S.
21/06/2007)
KB van 7 juni 2007 tot uitvoering
van de artikelen 84quinquies tot
84decies van het Wetboek van de
belasting over de toegevoegde waarde (B.S. 21/06/2007)
KB van 3 juni 2007 tot uitbreiding
van de lijst van de deelnemers aan
effectenafwikkelingssystemen zoals
bedoeld in artikel 2, § 2, van de Wet
van 28 april 1999 houdende de omzetting van Richtlijn 98/26/EG van
19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling
van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen (B.S. 29/06/2007)
KB van 7 juni 2007 tot vaststelling
van het huishoudelijk reglement
van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (B.S. 29/06/2007)
KB van 7 juni 2007 tot goedkeuring
van het inrichtingsreglement van
de Commissie voor het Bank-,
Financie- en Assurantiewezen van
31 mei 2007 (B.S. 29/06/2007)
KB van 25 juni 2007 tot wijziging
van het KB van 2 augustus 1985
houdende uitvoering van de Wet
van 19 februari 1965 betreffende de
uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen
(B.S. 29/06/2007)

IAB-info flashback
April
• Laattijdige neerlegging van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen: bijdrage in de kosten is
in principe aftrekbaar – 26/04/2007
• Algemene vergadering van 21 april
2007: uitslag van de verkiezingen –
26/04/2007

Mei
• UNIZO stelt coach behoorlijk bestuur ter beschikking – 10/05/2007
• Strijd tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor

het witwassen van geld en de financiering van terrorisme: nieuws en
initiatieven van het Instituut –
10/05/2007
• Bericht aan de leden die expertises
verrichten in strafzaken – 31/05/2007

geld en de financiering van terrorisme: de lijst van de dertien indicatoren
van ernstige en georganiseerde fiscale
fraude is verschenen in het Belgisch
Staatsblad en treedt in werking op
1 september 2007 – 28/06/2007

Juni

Juli

• 62ste congres van de Franse Ordre
des Experts-comptables – 07/06/2007
• Presentaties studienamiddag “De
boekhoudkundige aspecten van de
social-profitsector” – 21/06/2007
• Voorkoming van het witwassen van

• CBN-ontwerpadvies inzake de boekhoudkundige verwerking van verrichtingen van tijdelijke handelsvennootschappen – 11/07/2007
Meer info: www.iab-info.be
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