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

Juli 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-2/07/2013 –
04/07/2013 –
08/07/2013 –
10/07/2013 –
10/07/2013 –
11/07/2013 –
15/07/2013 –
16/07/2013 –
18/07/2013 –
19/07/2013 –

Strategische raad IAB, Gent
Vergadering kabinet minister Sabine Laruelle: aanpassing wettelijke bepalingen
Vergadering kabinet minister Sabine Laruelle: interne leden van het IAB
Vergadering Hoge Raad voor Economische Beroepen: norm fusies en splitsingen
Vergadering Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV): e-invoicing
Vergadering kabinet minister Johan Vande Lanotte: aanpassing wettelijke bepalingen
Vergadering kabinet Vlaams minister-president Kris Peeters: kmo-portefeuille
Vergadering kabinet minister Koen Geens: duurzame tax-cificatie
Interview met minister Sabine Laruelle in het kader van Accountancy & Tax
Vergadering kabinet minister Koen Geens: duurzame tax-cificatie

Augustus 2013
• 30/08/2013 – Gemeenschappelijke raad IAB-IBR

September 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

04/09/2013 – Interinstitutencomité, IAB
09/09/2013 – SME/SMP: vergadering IAB-IBR-NBA, Brussel
13/09/2013 – Viering 50ste verjaardag beroepsvereniging VABF, Gent
17/09/2013 – Driemaandelijkse ontmoeting FOD Financiën
18/09/2013 – Agentschap ondernemen: vergadering met Unizo
18-19-20/09/2013 – Algemene vergadering CFE, Sint-Petersburg
20/09/2013 – Seminarie Agoria: e-invoicing
24/09/2013 – Voorstelling programma Start your business – ING, Brussel
25/09/2013 – Driemaandelijkse ontmoeting FOD Financiën
30/09/2013 – DAV: vergadering Forum over e-invoicing

Wetgeving
Juli
• Wet van 24 juni 2013 tot wijziging van de wet van 27 juni
1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de
internationale
verenigingen
zonder winstoogmerk en de
stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft (BS 10 juli 2013)
• Wet van 15 juli 2013 houdende
dringende bepalingen inzake
fraudebestrijding – art. 18 en 19
(BS 19 juli 2013)
• Wet van 27 mei 2013 tot wijziging van verschillende wetgevin-
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gen inzake de continuïteit van de
ondernemingen (BS 22 juli 2013)
• Ministerieel besluit van 11 juli
2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni
2003 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken, van vennootschappen,
ondernemingen, verenigingen,
stichtingen en organismen voor
de financiering van pensioenen
(BS 22 juli 2013)
• Bijzondere aanslag ‘geheime
commissielonen’ wordt uitzonderingsmaatregel
(Circulaire

AAFisc Nr. 30/2013 van 22 juli
2013)
• Koninklijk besluit van 18 juli
2013 tot wijziging van het KB/
WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens (BS 24 juli 2013)
• Koninklijk besluit van 19 juli
2013 tot vastlegging van de lijst
van derde equivalente landen
en van de lijst van Europese publieke overheden of instellingen
respectievelijk bedoeld in artikel 37, § 2, eerste lid, 2° en 5°,
van de wet van 11 januari 1993
tot voorkoming van het gebruik

IAB
van het financiële stelsel voor
het witwassen van geld en de
financiering van terrorisme (BS
25 juli 2013)
• Koninklijk besluit van 17 juli
2013 betreffende de werking van
het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 322, § 3, van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (BS 26 juli 2013)

Augustus
• Wet van 30 juli 2013 houdende
diverse bepalingen – btw-plicht
voor advocaten (BS 1 augustus
2013 – art. 60 en 61)
• Wet van 30 juli 2013 houdende
diverse bepalingen – Minimumbelasting of ‘fairness tax’ voor
vennootschappen ingevoerd (BS
1 augustus 2013. – art. 43-49 en
51)
• Wet van 14 april 2013 tot wijziging van artikel 38/1, § 2, 4°,
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van artikel 19bis, § 2, 4°,
van het koninklijk besluit van
28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS
1 augustus 2013)
• Wet van 17 juli 2003 houdende
invoeging van Boek III “Vrijheid
van vestiging, dienstverlening
en algemene verplichtingen van
de ondernemingen”, in het
Wetboek van economisch recht
en houdende invoeging van de
definities eigen aan boek III en
van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in
boeken I en XV van het Wet-

boek van economisch recht (BS
14 augustus 2013)
• Koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot opheffing van de
opdracht van de Nationale Bank
van België als centrale depositaris van protesten en tot wijziging van diverse bepalingen inzake protesten (BS 22 augustus
2013)
• Koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 19 december 2003 met betrekking tot
de neerlegging van de jaarrekening van grote SON’s en IVZW’s
bij de NBB (BS 22 augustus 2013)
• Wet van 30 juli 2013 met betrekking tot de certificatie van
een geregistreerd kassasysteem
in de horecasector (BS 28 augustus 2013)

•

•

•

September
• Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor (CBN-advies
2013/13 van 4 september 2013)
• Erkenning van de opbrengsten
en kosten die overeenstemmen
met interesten en royalty’s, en
de toewijzing van de resultaten
in de vorm van dividenden en
tantièmes (CBN-advies 2013/12
van 4 september 2013)
• Aftrekbaarheid van zakenlunches in sterrenrestaurants (Circulaire nr. Ci.RH.243/624.367
(AAFisc Nr. 32/2013) dd. 4 september 2013)
• Wet van 17 augustus 2013 houdende omzetting van richtlijn
2011/16/EU van de Raad van
16 februari 2011 betreffende de
administratieve samenwerking

•

•

op het gebied van de belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG (BS 5 september 2013)
Beroepsgebruik van vervoermiddelen
(Beslissing
BTW
nr. E.T. 119.650/4 dd. 9 september 2013)
Administratieve
commentaar
bij recente wijzigingen inzake
registratierechten
(Circulaire
nr. 7/2013 dd. 23.09.2013 (AAF
nr. 7/2013))
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 25 september
2013)
Koninklijk besluit van 21 september 2013 tot wijziging van
het KB/WIB 92 met betrekking
tot de voorwaarden tot vrijstelling van de spaardeposito’s beoogd in artikel 21, 5°, van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, en de voorwaarden van het aanbod van tarieven op deze laatste (BS
27 september 2013)
Koninklijk besluit van 24 september 2013 tot uitvoering van
artikel 445 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992
inzake de vastlegging van de
schaal van de administratieve
geldboetes en hun toepassingsmodaliteiten (BS 30 september
2013).
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IAB-info flashback
De hot topics uit de actuarubriek van de website www.iec-iab.be.

Renaissance Building
• De btw en de 35 %-methode:
wanneer de aanhouder wint –
24/09/2013
• ‘Naar een duurzame Tax-cificatie’ positief onthaald door IAB,
IBR en BIBF – 19/09/2013
• Oproep tot kandidatuurstelling
voor de Commissie van begeleiding en toezicht van het IAB –
26/08/2013
• Oproep tot kandidatuurstelling
voor de examenjury voor het
mondelinge gedeelte van het
bekwaamheidsexamen
–
23/08/2013
• Antiwitwas: sommige Duitse
identificatieformulieren
zijn
voortaan
beschikbaar
–
21/08/2013
• Ontmoeting tussen de minister
van Financiën en het IAB betreffende een duidelijke ‘duurzame
Tax-cificatie’ – 13/08/2013
• Uw mening als zelfstandige
ondernemer telt – 11/07/2013

Heet van de naald
• Ontwerpadvies CBN: De boekhoudkundige verwerking van
de verhoogde aftrek van bepaalde kosten die fiscaal wordt aanvaard boven het bedrag van de
werkelijk gedane of gedragen
kosten mits naleving van de
onaantastbaarheidsvoorwaarde
– 30/09/2013
• Schalen administratieve geldboetes inzake inkomstenbelastingen vastgelegd – 30/09/2013
• Fraudebestrijding. Nieuwe studie bevestigt: miljarden misgelopen door btw-kloof – 30/09/2013
• Vereffening van een vennootschap gevolgd door oprichting
van een andere vennootschap:
fiscaal misbruik? Simulatie? –
30/09/2013
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• Indieningstermijn
vennootschapsbelasting,
rechtspersonenbelasting en belasting nietinwoners/vennootschappen
verlengd – 26/09/2013
• Voorafbetalingen aj. 2014: derde kwartaalbetaling ten laatste
op 10 oktober 2013 – 26/09/2013
• CBN-advies: Erkenning van de
opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en
royalty’s, en de toewijzing van
de resultaten in de vorm van
dividenden en tantièmes –

24/09/2013
• CBN-advies: Het gebruik van de
verbindingsrekening tussen een
buitenlandse vennootschap en
haar Belgisch bijkantoor –
24/09/2013
• Administratieve overlast voor
kmo’s – 23/09/2013
• Cross-border professional indemnity insurance: Opinion Statement of the CFE – 16/09/2013
• Beroepsgebruik van vervoermiddelen – 14/09/2013
• Federale overheid past regels
aan
voor
administratieve
samenwerking op het vlak van
belastingen – 12/09/2013
• Reizen naar het buitenland aangeboden aan sponsors of hun
gasten – 11/09/2013
• Aftrekbaarheid van zakenlunches in sterrenrestaurants –
11/09/2013
• Bedrag forfait beroepskosten
van zelfstandige onthaalouders
– 11/09/2013
• Principles for Effective Business
Reporting Processes: Executive
Summary – IFAC – 10/09/2013
• Indiening
belastingaangifte
voor niet-inwoners – 06/09/2013
• Uiterste indieningsdatum voor
de forfaitaire belastingplichtigen – 03/09/2013

• FEE Tax Day on Wednesday
2 October 2013 – 29/08/2013
• Certificaat voor producenten
van geregistreerde kassa’s voor
de horeca – 29/08/2013
• Stichtingen en ivzw’s moeten
jaarrekening neerleggen bij
Balanscentrale – 29/08/2013
• Nationale Bank vanaf 1 september 2013 geen centrale deposi
taris meer van protesten –
29/08/2013
• IFAC SMP-enquête: vraag naar
diensten op het vlak van ‘sustainability’ neemt toe – 27/08/2013
• Professional Affairs: “Change of
climate in taxation: are you prepared for extended responsibilities?” – 27/08/2013
• Derde boek van Wetboek Economisch Recht slorpt Boekhoudwet op – 22/08/2013
• AWW en lijst met derde equivalente landen: welke praktische
draagwijdte? – 19/08/2013
• Btw-tarieven in de Europese
Unie – Overzicht – 14/08/2013
• IABCFE – Tax Report and European professional Law Report –
July 2013 – 14/08/2013
• Audit policy under the Lithuanian Presidency – An article by
FEE – 14/08/2013
• The Brussels Tax Forum 2013:
An efficient VAT system –
14/08/2013
• Council approves measures to
tackle VAT fraud schemes –
14/08/2013
• Btw-plicht ingevoerd voor advocaten – 13/08/2013
• Minimumbelasting of ‘fairness
tax’ voor vennootschappen ingevoerd – 13/08/2013
• Maaltijdcheques blijven 1 jaar
geldig – 08/08/2013
• Codes 1440 en 2440: fiscus verduidelijkt de regels – 08/08/2013

IAB
• Centraal Aanspreekpunt bij
NBB krijgt vorm – 06/08/2013
• Aangifte in de belasting van nietinwoners (natuurlijke personen)
aanslagjaar 2013 – 06/08/2013
• Nieuwe WCO benadrukt de rol
van de externe accountant en
belastingconsulent
–
30/07/2013
• Geheime commissielonen, einde van de heksenjacht? –
30/07/2013
• Bekendmakingskosten
voor
vennootschaps- en verenigingsakten – 25/07/2013
• Wetgeving op de continuïteit
van
ondernemingen
bijgestuurd – 25/07/2013
• Vennootschappen die 3 jaar
geen jaarrekening neerleggen
geschrapt in KBO – 24/07/2013
• Kadastraal inkomen: fiscus publiceert revalorisatiecoëfficiënt voor
aanslagjaar 2014 – 24/07/2013
• Extra maatregelen om de fiscale
fraude te bestrijden – 24/07/2013
• Bijzondere aanslag “geheime
commissielonen” wordt uitzonderingsmaatregel – 23/07/2013
• Akkoord over voorontwerp van
wet om zelfstandigen beter te
beschermen – 23/07/2013
• Ernstige fiscale fraude: gepubliceerd, maar geen oplossingen –
19/07/2013
• Fiscale en sociale regularisatie:
fiscus publiceert nieuwe modellen van regularisatieaangifte en
regularisatieattest – 17/07/2013
• Nieuw systeem van fiscale en
sociale
regularisatie
vanaf
15 juli – 16/07/2013
• Verkeersbelasting op autovoertuigen ingeschreven in het buitenland – 16/07/2013
• Wettelijke termijn voor bijeenroepen algemene vergadering
vzw’s – 10/07/2013
• Kosten eigen aan de werkgever:
hogere
kilometervergoeding
voor ambtenaren sinds 1 juli –
09/07/2013

• CFE Opinion Statement on a definition of Permanent Establishment – 09/07/2013
• Nieuwe EU-Richtlijn 2013/34
betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en
aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen –
09/07/2013
• Circulaire over roerende voorheffing op dividenden van Belgische oorsprong verleend aan
buitenlandse vennootschappen
– 05/07/2013
• Fiscale maatregelen uit de jongste programmawet – 05/07/2013
• Circulaire geeft toelichting bij
nieuwe regels voor betaling van
btw bij invoer van goederen –
04/07/2013
• Nieuwe ‘wet houdende fiscale
en financiële bepalingen’ in het
Staatsblad – 02/07/2013
• Verplichte registratie voor horeca-uitbaters met geregistreerde
kassa – 01/07/2013
• When It Comes to Fraud, Internal Auditors Need to Get There
Early – 28/06/2013

Ten gronde
• Waardering van vruchtgebruik:
“do or die”! – 04/07/2013
• Administratieve fiscale sancties:
Cassatie steunt de redelijke belastingplichtige – 04/07/2013
• Programmawet gepubliceerd –
11/07/2013
• Wet fiscale en financiële bepalingen gepubliceerd – 11/07/2013
• Cassatie laat nog weinig ruimte
in Temco-zaak – 17/07/2013
• Begrotingswet beperkt voordeel
dienstencheques maar brengt stimulans voor kmo’s – 17/07/2013
• De nieuwe thin cap-regeling –
25/07/2013
• De Ven.B.-aangifte voor aj. 2013:
de nieuwigheden – 31/07/2013
• Alleen nog aanslag geheime
commissielonen als geen belasting in PB mogelijk – 31/07/2013

• De problematiek van schijnvereffeningen – 07/08/2013
• De incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal: alle
hens aan dek! – 07/08/2013
• Vennootschap die zich borg
stelde betaalt schuld in plaats
van schuldenaar: boekhoudkundige verwerking – 13/08/2013
• Nieuwste en allerlaatste regularisatieronde: de wet van 11 juli
2013 – 13/08/2013
• Kapitaalsubsidies voor grote en
zeer grote verenigingen en
stichtingen: boekhoudkundige
verwerking – 21/08/2013
• Welke impact heeft de regering
Di Rupo op u als bedrijfsleider?
– 21/08/2013
• Incorporatie van belaste reserves in kapitaal: wanneer er wel
voor opteren en wanneer niet?
– 28/08/2013
• De fairness tax: minimumbelasting voor grote vennootschappen? – 28/08/2013
• Wet betreffende de continuïteit
van de ondernemingen aangepast – 05/09/2013
• De incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal: interessant voor u? – 05/09/2013
• Geheime commissielonen: de
309%-heffing wordt de uitzondering – 11/09/2013
• Verworpen uitgaven vereisen
geen uitgaven – 11/09/2013
• Fiscale en sociale regularisatie:
fiscus publiceert nieuwe mo
dellen regularisatieaangifte en
-attest – 18/09/2013
• Opnieuw verlaagde voorheffing
van 20% of 15% op bepaalde dividenden van kmo’s – 18/09/2013
• Circulaire regelt vrijstelling
onroerende

voorheffing
–
26/09/2013
• Logica zegeviert: rulingdienst
mag zich toch uitspreken over
fiscaal misbruik – 26/09/2013
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