IAB

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

Januari 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11/01/2013 – Tussenstap VZW, ondernemers in moeilijkheden
14/01/2013 – Reorganisatie van de beroepen (Bruno Tobback)
24/01/2013 – Nationaal e-invoicing forum, Brussel
24/01/2013 – Roadshow Oost-Vlaanderen, Gent
28/01/2013 – Reorganisatie van de beroepen (Wouter Van Besien)
29/01/2013 – CFE – Fiscal committee meeting, Brussel
29/01/2013 – Roadshow Brussel (FR)
30/01/2013 – Reorganisatie van de beroepen (Wouter Beke)
31/01/2013 – Roadshow Luik, Luik

Februari 2013
•
•
•
•
•
•
•

05/02/2013 – Roadshow Namen, Namen
07/02/2013 – BMFS (Forum Comptabilité et Métiers financiers), Charleroi
07/02/2013 – Roadshow West-Vlaanderen, Kortrijk
13/02/2013 – BIZTAX: Overleg met FOD Financiën
21/02/2013 – Roadshow Henegouwen, Bergen
26/02/2013 – BMFS (Forum Boekhouding en Financiële beroepen), Gent
28/02/2013 – Roadshow Antwerpen, Antwerpen

Maart 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

04/03/13 – FVIB, Overleg juridische en economische beroepen
07/03/13 – Interinstitutencomité, IBR
07/03/13 – Roadshow Waals-Brabant, Louvain-la-Neuve
11/03/13 – Elektronische toepassingen: overleg met FOD Financiën
14/03/13 – Rekening houden met het faillissement en de fraude in de jaarrekeningen: conferentie van het
Fraud Training Institute en de Institute of Forensic Auditors
15/03/13 – European Commission conference “Fighting money laundering and terrorist financing: new
framework, future challenges”, Brussel
21/03/13 – CFE Forum “Tax Planning: what is (un)acceptable?”, Brussel
21/03/13 – IPP: colloque UCL, Brussel (colloquium PB)
22/03/13 – CFE General Assembly, Brussel
27/03/13 – Hervorming berekening van de sociale bijdrage, monitoringcomité (Kabinet Laruelle)

Wetgeving
Januari
• Algemene administratie van de
thesaurie; Mededeling over de
wettelijke interestvoet (BS 9 januari 2013).
• Administratie van Fiscale Zaken.
Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen – Aanslagjaar 2014 (BS 22 januari 2013).
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• Stafdienst Beleidsexpertise en
-Ondersteuning Administratie
van Fiscale Zaken (BS 17 januari
2013).
• Koninklijk Besluit van 11 januari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2010
tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de werken in verband met energiebesparende

uitgaven moeten voldoen om in
aanmerking te komen voor de
intrestbonificatie voor leningovereenkomsten bestemd voor
de financiering van deze uitgaven (BS 29 januari 2013, 4.433).
• Wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie (BS 1 maart 2013).

IAB
•

•

Algemene administratie van
de fiscaliteit. Inkomstenbelastingen. Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen,
restorno’s,
vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard (BS 30 januari 2013, 4939).
Koninklijk Besluit van 18 december 2012 tot wijziging van
het Koninklijk Besluit van
19 december 2003 betreffende
de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking
van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder
winstoogmerk, internationale
verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen (BS
31 januari 2013).

Februari
•

•

•

Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in
geval van betalingsachterstand
bij
handelstransacties
(BS
18 februari 2013, p. 9287).
Koninklijk Besluit van 19 februari 2013 tot wijziging van
het Koninklijk Besluit van
22 november 1990 betreffende
de
diploma’s
van
de
kandidaat-accountants en de

kandidaat-belastingconsulenten (BS 26 februari 2013).
Wet van 25 februari 2013 tot
wijziging van de wet van

•

22 april 1999 betreffende de
boekhoudkundige en fiscale
beroepen (I) (BS 19 maart
2013)
Wet van 25 februari 2013 tot
wijziging van de wet van
22 april 1999 betreffende de
boekhoudkundige en fiscale
beroepen (II) (BS 19 maart
2013)

•

Maart
•

•

•

•

•

Algemene administratie van
de Fiscaliteit; Inkomstenbelastingen; Bericht in verband met
de
investeringsaftrek
(BS
7 maart 2013).
Koninklijk Besluit van 1 maart
2013 tot wijziging van het KB/
WIB 92, op het stuk van de
voordelen van alle aard (BS
7 maart 2013).
Koninklijk Besluit van 4 maart
2013 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 16 juli
2012 houdende uitvoering van
de artikelen 157 tot 163 van de
programmawet (I) van 29 maart
2012 (BS 8 maart 2013).
Koninklijk Besluit van 4 maart
2013 tot wijziging van het KB/
WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (BS 8 maart
2013).
Koninklijk Besluit van 4 maart
2013 tot wijziging van het Koninklijk Besluit nr. 1 van
29 december 1992 met betrek-

•

•

•

king tot de regeling voor de
voldoening van de belasting
over de toegevoegde waarde
(BS 8 maart 2013).
Ministerieel
besluit
van
18 maart 2013 tot uitvoering
van de artikelen 1 en 6 van het
Koninklijk Besluit van 26 juni
2003 op de openbaarmaking
van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk, van internationale verenigingen
zonder
winstoogmerk, van stichtingen en van organismen voor
de financiering van pensioenen (BS 27 maart 2013).
Koninklijk
Besluit
van
17 maart 2013 tot wijziging
van het Koninklijk Besluit van
26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken
van
verenigingen
zonder
winstoogmerk, van internationale verenigingen zonder
winstoogmerk, van stichtingen en van organismen voor
de financiering van penisoenen (BS 27 maart 2013).
Algemene administratie van
de Fiscaliteit. Inkomstenbelastingen.
Voorafbetalingen.
Aanslagjaar 2014 (BS 29 maart
2013, ed. 1, 20.146).
Wet van 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek van
economisch recht (BS 29 maart
2013).

IAB-info flashback
De hot topics uit de actuarubriek van de website www.iec-iab.be.

Renaissance Building
• Vragenlijst antiwitwas: termijn
verlengd tot 30 april 2013 –
29/03/2013
• Rol nieuwe Studiedienst –
20/03/2013
• Doe een beroep op de fiscale bemiddelingsdienst – 13/03/2013

• Het IAB heeft een uitstel verkregen voor indiening fiscale fiches
met voordelen voor renteloze of
goedkope lening – 01/03/2013
• Ondernemingen in moeilijkheden: de private en publieke hulpmaatregelen, en de belangrijkste
actoren – 26/02/2013

• Antiwitwasvragenlijst –
24/01/2013
• Algemene ledenvergadering IAB:
zaterdag 20 april 2013 –
24/01/2013
• Getuigenis gezocht: heeft u een
bijzondere hobby? – 07/01/2013
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IAB
Heet van de naald

tingen voor aj. 2006 tot 2009
• De boekhoudkundige verwer– 29/01/2013
king van (pseudo)fusies van ver• Ook interestbonificatie op groeenigingen en stichtingen –
ne lening zonder geregistreerde
27/03/2013
aannemer – 29/01/2013
• Vennootschapsbijdrage voor het
• Kan men ontsnappen aan het
sociaal statuut van de zelfstandinieuwe voordeel van alle aard
gen: nieuw grensbedrag –
voor onroerende goederen? –
26/03/2013
28/01/2013
• Vanaf april nieuw formulier voor
• Wetboek economisch recht: vrij‘Bijzondere btw-aangifte 629’ –
heid van vestiging, dienstverle13/03/2013
ning en algemene verplichtin• Wie vult het attest van erfopvolgen van de ondernemingen
ging aan? – 12/03/2013
– 21/01/2013
• Europese Commissie wil leven
• Provisie voor vakantiegeld: in de
kmo’s vereenvoudigen door
balans per 31 december 2012 op
top 10 meest belastende wetgete nemen bedragen – 17/01/2013
ving te verlichten – 11/03/2013
• Btw bij invoer – Nieuwe regeling
• Investeringsaftrek daalt in aanvoor de verlegging van de hefslagjaar 2014 – 07/03/2013
fing – 16/01/2013
• Jaarrekening van stichtingen en
• Gemiddelde
brandstofprijzen
ivzw’s naar Nationale Bank –
voor inkomstenjaar 2012 –
06/03/2013
09/01/2013
• Wet van 13 december 2012
• Wettelijke interestvoet daalt tot
houdende fiscale en financiële

2,75 % – 09/01/2013
bepalingen: van aftrekbare beste• Belastingvermindering
voor
dingen naar belastingvermindeenergiebesparende uitgaven: deringen – 28/02/2013
blokkering aanslagbiljetten –
• Diploma’s economische hoger
09/01/2013
onderwijs
voor
kandidaat-• Gewijzigde btw-factureringsreaccountants en -belastingconsugels: overgangsbepalingen 2013
lenten erkend tot 30 juni 2014 –
– 08/01/2013
27/02/2013
• Fiscale bepalingen in program• Resultaten van de IFAC SMP poll:
mawet – 04/01/2013
de kleinere kantoren blijven
Ten gronde
voorzichtig optimistisch on• Fiscus verzendt massaal vragen
danks de economische crisis –
om inlichtingen over vruchtge25/02/2013
bruikconstructies – 28/03/2013
• Door notarissen voorgeschoten
• Wijziging formaliteiten en opeisbedragen opnemen in maatstaf
baarheid van de btw – 28/03/2013
van heffing of niet? – 13/02/2013
• Meerwaarden op aandelen voor
• Bestrijding van witwassen van
een vennootschap: weer een
geld: nieuwe uitdagingen vergen
nieuwe taxatie – 20/03/2013
strengere regels – 11/02/2013
• Op welk ogenblik moeten op• Wijziging boekhoudkundige rebrengsten en kosten worden ergels voor verenigingen en stichkend in de boekhouding? –
tingen – 07/02/2013
20/03/2013
• Factureringsregels: Eerste com• Wet fiscale bepalingen: aanslag
mentaar op de wet van 17 degeheime commissielonen vercember 2012 tot wijziging van
soepeld – 14/03/2013
het Btw-Wetboek – 05/02/2013
• Fiscale fraude zwaarder bestraft –
• Vermindering voor energiebe14/03/2013
sparende uitgaven: administratieve verduidelijking bij rechtzet-
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• Btw en firmawagens 2013: hoeveel btw is aftrekbaar? –
07/03/2013
• Artikel 45, § 1quinquies WBTW
toegepast op geleasede bedrijfswagens – 28/02/2013
• Geheime commissielonen en
voordelen van alle aard: soap of
bittere ernst? – 20/02/2013
• Boekingen bij einde opstal: wil
de juiste boekwaarde nu opstaan? – 20/02/2013
• Laat voldoende bedrijfsvoorheffing inhouden op uw loon als
bedrijfsleider – 13/02/2013
• Goodwill: een begrip dat vele ladingen dekt – 13/02/2013
• Rulingdienst ziet geen misbruik
in vruchtgebruikconstructie –
07/02/2013
• Maken voorschotfacturen de btw
nog betaalbaar vanaf 1 januari
2013? – 07/02/2013
• Overlopende rekeningen en de
toerekening van kosten en opbrengsten – 30/01/2013
• Btw-aftrek personenwagens: hoe
moeten we dit voortaan aanpakken in de praktijk? – 30/01/2013
• Het jaaroverzicht van 2012 –
23/01/2013
• Btw-facturering vanaf 2013:
oude regels mogen nog jaar toegepast worden – 23/01/2013
• Bedrijfswagens: eindelijk nieuwe
regels in werking vanaf 2013 –
16/01/2013
• Managementvergoedingen en de
fiscus: rechtspraakoverzicht –
16/01/2013
• De juridische (on)mogelijkheid
van een ‘geruisloze (partiële)
splitsing’: de tussenkomst van de
wetgever dringt zich op –
10/01/2013
• Verwerven tegen een variabele
prijs – 10/01/2013
• Di Rupo I en de notionele interestaftrek – 02/01/2013
• Wat met activa die u verwerft tegen een variabele prijs? –
02/01/2013

