IAB

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

Juli 2012
• 16/07: Ontmoeting van de Franse ANECS Paris-Île-de-France (Association nationale des experts-comptables et
commissaires aux comptes – stagiaires), Brussel, IAB

Augustus 2012
• 28/08: Ontmoeting met het kabinet-Vande Lanotte, bespreking van de vernieuwde wetgeving IAB, Brussel

September 2012
• 06/09: Ontmoeting met het kabinet-Vande Lanotte, bespreking van de uitvoering van het regeerakkoord,
Brussel
• 07/09: Ontmoeting met de beroepsvereniging UPCHO en voorstelling van de kwaliteitstoetsing, Doornik
• 19/09: Vergadering “Stuurgroep behoorlijk bestuur in de kmo”, Lokeren
• 20/09: Ontmoeting met het kabinet-Vande Lanotte, bespreking van de uitvoering van het regeerakkoord,
Brussel
• 25/09: Ontmoeting met het kabinet-Van Ackere, bespreking van de nieuwe wettelijke bepalingen voor het
IAB, Brussel
• 26/09: Voorstelling kwaliteitstoetsing, Fiscale Club, Syntra Antwerpen

Wetgeving
Juli 2012
• Koninklijk besluit van 27 juni

2012 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van
artikel 147, 2° en 3°, en de artikelen 157 tot 163 van de programmawet (I) van 29 maart
2012 (BS 29/06/2012)

Augustus 2012
• Koninklijk besluit van 12 juli

2012 tot vaststelling van een
minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen
van
mede-eigenaars
(BS
03/08/2012)
• Koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot uitvoering van artikel 21 van de wet van 7 november 2011 houdende fiscale en
diverse bepalingen en tot wijziging van het koninklijk besluit
van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400,
401, 403, 404 en 406 van het
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Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS
10/08/2012)
• Koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot wijziging van de
uitvoeringsbesluiten van het
Wetboek diverse rechten en taksen (BS 13/08/2012)
• Koninklijk besluit van 15 augustus 2012 tot vastlegging van het
model van het aangifteformulier inzake belasting van nietinwoners (natuurlijke personen)
voor het aanslagjaar 2012 en
van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij
middel van computerafdrukken
te verstrekken (BS 20/08/2012)

September 2012
• Wet van 25 augustus 2012 tot

wijziging van Titel XIII van de
programmawet (I) van 27 december 2006, wat de aard van
de arbeidsrelaties betreft (BS
11/09/2012)
• Koninklijk besluit van 25 augustus 2012 tot wijziging van de
artikelen 17, 37 en 53 van de
wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (BS
17/09/2012)
• Ministerieel besluit van 20 september 2012 tot bepaling van de
voorwaarden tot erkenning van
de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur (BS
25/09/2012)

IAB

IAB-info flashback
De hot topics uit de actuarubriek van de website www.iec-iab.be.
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een bedreiging voor de interne
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• The Role of Professional Accountants in the Sustainability of Small
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Boekhoudkundige

• Nieuwe antimisbruikbepaling: fis-
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• Fiscus verzamelt alle ‘persoonsgegevens’ in één centrale databank
– 06/09/2012

• CBN-advies:
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• Facturering: nieuwe regels vanaf
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