IAB

IAB in ’t kort
In deze rubriek vindt u de nevenactiviteiten waaraan het IAB heeft deelgenomen.

April 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16/04/2013 – Technisch comité Sowacces, Luik
17/04/2013 – EFAA congres, Amsterdam
17/04/2013 – Project International Standards on Accounting and Reporting, FOD Economie
18/04/2013 – Studiedag ‘Deontologie en Tucht’, Verbond van Belgische Ondernemingen
19/04/2013 – Vergadering CEI/Comité interne markt – Werkgroep ‘Dienstenrichtlijn’
19/04/2013 – General Assembly, Internal Auditors Belgium
20/04/2013 – Algemene vergadering van het IAB
24/04/2013 – Algemene vergadering van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
25/04/2013 – Nationaal Forum E-Invoicing
25/04/2013 – Algemene vergadering van het IBR
29/04/2013 – Project International Standards on Accounting and Reporting, FOD Economie
30/04/2013 – Persconferentie, FOD Financiën

Mei 2013
• 07/05/2013 – Dag van het vrije beroep, Federatie van Vrije en Intellectuele Beroepen
• 28/05/2013 – Seminarie ‘Fiscale Actualiteit’, Brussel
• 29/05/2013 – Overleg juridische en economische beroepen, Federatie van Vrije en Intellectuele Beroepen

Juni 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11/06/2013 – Taxman 2013, Brussel
12/06/2013 – Werkgroep Fusies en Splitsingen, IAB
13/06/2013 – 20 jaar BIBF
13/06/2013 – Debat: “De advocaat: een vrij beroep als een ander?”, ING Gent
14/06/2013 – Seminarie Nieuwe fiscale regularisatie, Brussel
14/06/2013 – Werkgroep controle, Federatie van Vrije en Intellectuele Beroepen
14/06/2013 – Ontmoeting met Koen Geens, FOD Financiën
20/06/2013 – Seminarie ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’, FOD Financiën
04/06/2013 – Ontmoeting betreffende de termijnen en het uniek mandaat, FOD Financiën
25/06/2013 – Technisch comité Sowaccess, Luik
26/06/2013 – SMP Champions Network, FEE
26/06/2013 – Vergadering over het koninklijk besluit betreffende diploma’s, FOD Financiën
06/06/2013 – Seminarie ‘Ondernemingen in moeilijkheden’, Verbond van Belgische Ondernemingen
27/06/2013 – Vergadering met de directie, Federatie van Vrije en Intellectuele Beroepen

Wetgeving
April
• Koninklijk besluit van 3 april
2013 tot wijziging van het KB/
WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard (BS 8 april
2013, bl. 21.604).
• Koninklijk besluit van 3 april
2013 tot vastlegging van het
model van het aangifteformulier
inzake personenbelasting voor
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het aanslagjaar 2013 (BS 8 april
2013, bl. 21.606).
• Circulaire nr. 5/2013 dd. 10 april
2013 – antimisbruikbepaling inzake registratie- en successierechten.
• Koninklijk besluit van 3 april
2013 houdende wijziging van
het koninklijk besluit van
15 maart 1993 tot uitvoering

van hoofdstuk II van titel III van
de wet van 30 december 1992
houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de
invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen (BS
17 april 2013, 23.543).

IAB
• Algemene administratie van de
Fiscaliteit. Bijlage bij het verslag
van het onderling overleg te Parijs op 2, 3 en 4 maart 2011 zoals
voorzien in artikel 24 van de
overeenkomst tussen België en
Frankrijk tot voorkoming van
dubbele belasting ondertekend
op 10 maart 1964. Vertaling (BS
24 april 2013, 25.007).
• Koninklijk besluit van 19 april
2013 tot wijziging van de artikelen 178 en 178/1 van het KB/
WIB 92 inzake het voorstel van
vereenvoudigde aangifte (BS
26 april 2013, 25.253).

Mei
• Ministerieel besluit van 16 april
2013 houdende vaststelling van
verblijfsvergoedingen
toegekend aan afgevaardigden en
ambtenaren afhangend van de
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële
opdracht naar het buitenland
begeven of zetelen in internationale commissies (BS 6 mei 2013,
26.351).
• Koninklijk besluit van 18 april
2013 tot wijziging van de bijlage
bij het koninklijk besluit van
12 juli 2012 tot vaststelling van
een minimum genormaliseerd
rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars (BS
6 mei 2013, 26.409).
• Koninklijk besluit van 30 april
2013 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners
(vennootschappen, verenigingen enz.) voor het aanslagjaar
2013 (BS 7 mei 2013, 26.576).

• Koninklijk besluit van 30 april
2013 tot vastlegging van het
model van het aangifteformulier
inzake vennootschapsbelasting
voor het aanslagjaar 2013 (BS
7 mei 2013, 26.540).
• Grondwettelijk
Hof,
arrest
nr. 63/2013 van 8 mei 2013
• Wet van 29 april 2013 tot wijziging van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen
1992,
teneinde de fiscale bemiddeling
uit te breiden tot verzoeken tot
ambtshalve
ontheffing
(BS
10 mei 2013 (ed. 1), 26.996).
• Koninklijk besluit van 25 april
2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober
1975 houdende oprichting van
een Commissie voor Boekhoudkundige Normen (BS 16 mei
2013 (ed. 1), 27.824).
• Koninklijk besluit van 25 april
2013 houdende aanstelling van
de leden van de Commissie voor
Boekhoudkundige Normen (BS
16 mei 2013 (ed. 2), 28.007).
• Koninklijk besluit van 30 april
2013 tot vastlegging van het
model van het aangifteformulier
inzake rechtspersonenbelasting
voor het aanslagjaar 2013 (BS
24 mei 2012, 26.562).
• Koninklijk besluit van 23 mei
2013 tot wijziging van het KB/
WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (BS 30 mei
2013).
• Koninklijk besluit van 21 mei
2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993
inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de Cel voor
financiële informatieverwerking
(BS 30 mei 2013).

Juni
• Koninklijk besluit van 13 juni
2013 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot
de invoer van goederen voor de
toepassing van de belasting over
de toegevoegde waarde (BS
24 juni 2013).
• Koninklijk besluit van 18 juni
2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de
definitie en de voorwaarden
waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet
voldoen (BS 25 juni 2013).
• Wet van 2 juni 2013 tot wijziging van de wet van 22 april
1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (BS
26 juni 2013).
• Koninklijk besluit van 17 juni
2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de
definitie en de voorwaarden
waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet
voldoen (BS 27 juni 2013).
• Algemene administratie van de
fiscaliteit.
Inkomstenbelastingen. Directe belastingen. Voorafbetalingen. Regeling waardoor
zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering
kunnen vermijden en bepaalde
belastingplichtigen (natuurlijke
personen) een belastingvermindering kunnen bekomen. Aanslagjaar 2014 (BS 28 juni 2013).
• Wet van 17 juni 2013 houdende
fiscale en financiële bepalingen
en bepalingen betreffende de
duurzame ontwikkeling (BS
28 juni 2013).
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IAB-info flashback
De hot topics uit de actuarubriek van de website www.iec-iab.be.

Renaissance Building
• Wijziging van de wet van
22 april 1999: vereenvoudigde
toegang tot de titel van accountant en belastingconsulent –
26/06/2013
• Fraudewaarschuwing – CFI –
24/06/2013
• Opnieuw 40 leden doorverwezen naar de Tuchtcommissie –
06/06/2013
• Wie wordt Taxman 2013? –
04/06/2013
• Oproep tot kandidatuurstelling
voor de Stagecommissie van het
IAB – 23/05/2013
• Oproeping kandidatuurstelling
Commissie permanente vorming – 15/05/2013
• Model Belastingbetaler Handvest ter bevordering van een
rechtvaardigheid in de belastingheffing – 14/05/2013
• Algemene vergadering 2013: beslissingen, documenten, ledenbijdragen en sfeerfoto’s –
30/04/2013
• Algemene
vergadering
van
20 april 2013: uitslag van de verkiezingen – 23/04/2013
• IAB-Codex beschikbaar voor de
leden! – 18/04/2013
• Steun de FVIB-actie voor de eigenheid van het vrije beroep –
08/04/2013

Heet van de naald
• Inning RV door vastgoedbevaks
– 27/06/2013
• Geen IAB-stage meer voor personen met ervaring – 27/06/2013
• Technische eisen voor geregistreerd kassasysteem horeca gewijzigd – 27/06/2013
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• Nieuwe regels voor betaling van
btw bij invoer van goederen –
27/06/2013
• Vakantieregeling btw 2013 –
21/06/2013
• Managementvennootschap: opgelet voor simulatie – 19/06/2013
• Fiscus kondigt controleacties
aan met het oog op een verhoogde spontane naleving van
de fiscale verplichtingen –
18/06/2013
• Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties:
omzetting richtlijn goedgekeurd
door Ministerraad – 18/06/2013
• CBN-advies: begrip omzet en
doorrekening van belastingen
en accijnzen – 12/06/2013
• CBN-advies: Belgische bijkantoren van buitenlandse ondernemingen: voeren van de boekhouding en opstellen van de
jaarrekening in een andere munt
dan de euro – 12/06/2013
• Ministerraad keurt eenmalige
bevrijdende aangifte goed –
12/06/2013
• Fiscus past regels voor berekening bedrijfsvoorheffing aan in
KB/WIB 1992 – 05/06/2013
• Financiering CFI afgestemd op
nieuwe toezichtstructuur financiële sector – 05/06/2013
• Circulaire over de roerende
voorheffing en bijzondere heffing op roerende inkomsten in
2012 – 31/05/2013
• Circulaire over nieuwe voorwaarden voor vrijstelling van
meerwaarden op aandelen –
30/05/2013
• De boekhoudkundige verwerking van een herziening van de
btw op een aangekocht bedrijfsmiddel – 30/05/2013

• Ontwerpadvies CBN over het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse
vennootschap en haar Belgische
bijkantoor – 30/05/2013
• De boekhoudkundige verwerking van ruilverrichtingen –
29/05/2013
• Erkenning van de opbrengsten
en kosten die overeenstemmen
met interesten en royalty’s –
29/05/2013
• De boekhoudkundige verwerking van de door de Waalse regering gecreëerde opleidingscheques – 29/05/2013
• Notionele interesten: een paradoxale situatie! – 29/05/2013
• Meerwaarden op aandelen: vrijgesteld? Of toch niet? –
29/05/2013
• Herkwalificatie van interesten
tot dividenden: te vermijden
valstrikken – 29/05/2013
• Uitstel voor indiening van de
aangiften Venn.B., RPB, BNI-ven
aanslagjaar 2012 via Biztax –
27/05/2013
• Jaarlijkse indexering bedragen
personenbelasting: overzicht aj.
2011, 2012 en 2013 – 23/05/2013
• De opname van de aandeelhoudersstructuur in de toelichting
van
de
jaarrekening
–
22/05/2013
• De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions –
22/05/2013
• De boekhoudkundige verwerking van step disposals –
22/05/2013
• De boekhoudkundige verwerking van de afzonderlijke aanslag op interne pensioenvoorzieningen – 22/05/2013

IAB
• Grondwettelijk Hof vernietigt
fiscale overgangsregeling voor
passiefwoningen – 21/05/2013
• Nieuwe samenstelling Commissie voor Boekhoudkundige Normen – 16/05/2013
• Fiscale bemiddeling kan ook na
verzoek tot ambtshalve ontheffing – 14/05/2013
• Buitenlandse verblijfsvergoedingen: minister publiceert nieuwe
landenlijst – 13/05/2013
• Rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars gewijzigd – 13/05/2013
• Werkgeversbedragen
voor
groepsverzekering en pensioenfonds voor 2012 – 08/05/2013
• Aangifte BNI-vennootschappen,
verenigingen aj. 2013 in het
Staatsblad – 08/05/2013
• Aangifte rechtspersonenbelasting aj. 2013 gepubliceerd –
08/05/2013
• Aangifte vennootschapsbelasting aj. 2013 in het Staatsblad –
08/05/2013
• Aanslagvoet RV voor inkomsten
van gewone spaardeposito’s toegekend of betaalbaar gesteld in
2012 – 08/05/2013
• Indiening van de aangiften met
Biztax: termijn verlengd tot
1 oktober 2013 dankzij IAB –
03/05/2013
• Beroepskosten voor burgemeesters, schepenen en OCMWvoorzitters: forfaitaire bedragen
inkomstenjaar 2012 en 2013 –
02/05/2013
• Algemene aanvraag verlenging
indieningstermijn is niet meer
mogelijk – 02/05/2013
• Fiscus stuurt meer belastingplichtigen vereenvoudigde PBaangifte – 30/04/2013
• Fiscus bepaalt woonplaats van
Fransen in Belgische rusthuizen
– 25/04/2013
• Wat verandert er in de vennootschapsbelasting in 2013? –
23/04/2013

• Geen hogere vennootschapsbijdrage in 2013 – 18/04/2013
• Bedrag forfait beroepskosten
van zelfstandige onthaalouders
verhoogd – 17/04/2013
• Circulaire nr. 5/2013 vervangt
circulaire nr. 8/2012 over de antimisbruikbepaling inzake registratie- en successierechten –
17/04/2013
• Nieuw algemeen liquidatiebonustarief
vanaf
1/10/2014:
enkele

verduidelijkingen
–
12/04/2013
• Aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2013 in
het Staatsblad – 10/04/2013
• Voordeel alle aard bedrijfs
wagen: referentie-CO2-uitstoot
voor 2013 – 10/04/2013
• De bijzondere btw-aangifte indienen via Intervat – 08/04/2013
• Archiefplicht voor elektronische
akten van verenigingen en
stichtingen – 04/04/2013
• Eerste 3 boeken voor gloednieuw Wetboek van Economisch Recht – 04/04/2013
• Papieren akten van verenigingen worden op verzoek gescand
– 04/04/2013

Ten Gronde
• De draagwijdte van het fiscaal
visitatierecht. Is de grens bereikt? – 26/06/2013
• Rulingdienst past nieuwe antimisbruikbepaling al toe op verrichting uit 2007 – 19/06/2013
• Vruchtgebruik en de vragen om
inlichtingen van de fiscus –
19/06/2013
• Liquidatieheffing: overgangsregeling is soms zeer tijdelijk –
13/06/2013
• Uitkering en incorporatie: fiscaal en vennootschapsrechtelijk
– 13/06/2013
• Kapitaalinjectie in kmo beloond
met lagere roerende voorheffing
– 06/06/2013
• Meerwaarden op aandelen:
stand van zaken – 06/06/2013

• Ministerraad keurt hogere liquidatiebelasting goed – 29/05/2013
• Aankoop met btw en meeneembaarheid: circulaire verduidelijkt
– 29/05/2013
• Cassatie maakt gespreide belasting bij overdracht goodwill
moeilijker – 22/05/2013
• Personen- en vennootschapsbelasting: managementvennootschappen – simulatie – keuze
minst belaste weg – consequente
uitvoering overeenkomsten –
rechtspraak – 22/05/2013
• Naar een grondige hervorming
van de inkomstenbelastingen? –
15/05/2013
• Btw-facturering vanaf 2014:
toch weer voorschotfactuur met
btw i.p.v. betalingsverzoek –
07/05/2013
• Inbreng van grond die bebouwd
is onder recht van opstal: toch
nultarief – 07/05/2013
• Liquidatiebonus
belast
aan
25 %: ‘interne liquidatie’ biedt
opportuniteiten – 30/04/2013
• De laatste (?) mogelijkheid tot
een bevrijdende aangifte –
30/04/2013
• Fiscale visitatie kan ver gaan
maar is niet willekeurig –
24/04/2013
• VAPZ: de meest superieure vorm
van pensioenopbouw voor zelfstandigen? – 24/04/2013
• Aangifte voor aj. 2013: nog meer
complexiteit – 17/04/2013
• Inbreng van vruchtgebruik op
een onroerend goed: alterna
tieve waarderingsmethode –
17/04/2013
• Verruimde maar verstrengde
regularisatie vanaf 2 juli –

10/04/2013
• De nieuwe regularisatie: een kritische analyse – 10/04/2013
• Hoger voordeel voor privégebruik woning: soms verrassende
gevolgen – 03/04/2013
• Schuldherschikking tussen verbonden vennootschappen –
03/04/2013
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