IAB

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

Oktober 2011
• 03/10: Gezamenlijke Raadsvergadering IAB-IBR, Brussel
• 11/10: FEE Tax Day 2011, Brussel
Interview met professor De Grauwe, Brussel
• 13-14/10: Congres van de Franse Ordre des Experts-comptables, Marseille
• 24/10: Juristenbeurs, Leuven
• 26/10: Beurs ‘Zelfstandig ondernemen op een kruispunt’ in samenwerking met Unizo, Berchem
• 27/10: Overleg ‘elektronische facturatie’ met het kabinet van staatssecretaris Clerfayt, Brussel

November 2011
• 08/11: Overleg ‘elektronische facturatie’ met het kabinet van staatssecretaris Clerfayt, Brussel
• 10/11: Belgisch-Nederlandse gespreksgroep, Amsterdam
Agora “elektronische facturatie” in het kader van Forum for the Future, Brussel
• 29/11: The European Conference on Tax Advisers’ Professional Affairs – CFE, Brussel

December 2011
• 01/12: Forum for the Future, Brussel
• 07/12: Interinstitutencomité, Brussel
• 13/12: Dag van de CBN, Brussel

Wetgeving
Oktober 2011
• Koninklijk besluit van 26 september 2011 tot aanvulling van
artikel 133 van het KB/WIB 92
betreffende de onroerende goederen die in onverdeeldheid
toebehoren aan meerdere eigenaars (BS 04/10/2011)

November 2011
• Koninklijk besluit van 3 maart
2011 tot wijziging, wat de vennootschapsformulieren betreft,
van het koninklijk besluit van
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30 januari 2001 tot uitvoering
van het Wetboek van vennootschappen (BS 07/11/2011)
• Wet van 7 november 2011 houdende ﬁscale en diverse bepalingen (BS 10/11/2011)
• Koninklijk besluit van 7 november 2011 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het
Wetboek van vennootschappen
(BS 21/11/2011)
• Wet van 7 november 2011 tot
wijziging van het Wetboek van

vennootschappen wat betreft de
aandelengerelateerde verloning
van niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen (BS 23/11/2011)

December 2011
• Koninklijk besluit van 5 december 2011 houdende diverse bepalingen tot wijziging van het
KB/WIB 92 (BS 12/12/2011)

IAB

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

Renaissance Building
• Presentaties Forum for the Future nu beschikbaar! – 29/12/2011
• Nieuwjaarswensen – 27/12/2011
• Bijzondere aanslag van 309 %
op geheime commissielonen…
– 13/12/2011
• De belangrijkste maatregelen
uit de begroting 2012 en de ﬁscale maatregelen! – 02/12/2011
• Toezicht op permanente vorming: de Raad stelt tuchtrechtelijke
vervolgingen
in
–
24/11/2011
• Nieuwe elektronische toepassing om mandaten Tax-on-web
aan te maken! – 02/11/2011
• IAB aanwezig op de juristenbeurs in het kader van professionele mobiliteit – 18/10/2011

Heet van de naald
• CFE European Tax Report – November 2011 – 16/12/2011
• Bekendmakingskosten
voor
vennootschaps- en vzw-akten
geïndexeerd – 16/12/2011
• Fiches 281.50 voor commissies,
makelaarslonen enz.: jaarlijks
bericht aan de werkgevers in het
Belgisch Staatsblad – 16/12/2011
• Balanscentrale publiceert nieuwe modellen voor neerlegging
jaarrekening – 14/12/2011
• Verwerking van herstructureringskosten in de jaarrekening –
14/12/2011
• Vereenvoudigd derdenbeslag als
woonplaats belastingplichtige
niet is gekend – 13/12/2011
• Boekhoudkundige verwerking
van factoringovereenkomsten –
13/12/2011
• Recente rechtspraak over kosten
van onthaal en publiciteitskosten: administratie preciseert –
07/12/2011

• Boekhoudkundige verwerking
van de kmo-portefeuille –
06/12/2011
• Openbaarmakingskosten voor
jaarrekening vzw geïndexeerd –
02/12/2011
• Kosten voor openbaarmaking
jaarrekening geïndexeerd –
02/12/2011
• Nieuwe begrotingsmaatregelen
voor propere wagens en energiebesparende
uitgaven
–
02/12/2011
• België moet van Europa einde
maken aan zwaardere belasting
van bepaalde roerende inkomsten – 30/11/2011
• Vereffening van de vennootschap: bewaring van boeken en
bewaringsstukken – 29/11/2011
• Partiële splitsing boekhoudkundig verwerkt volgens continuïteitsbeginsel – 23/11/2011
• Algemene vergadering moet variabele vergoeding van alle nietuitvoerende bestuurders goedkeuren – 23/11/2011
• Jaarrekeningen
ondernemingen: minder verplichte informatie in toelichting – 22/11/2011
• De boekhoudkundige verwerking van de renteswap –
18/11/2011
• De boekhoudkundige verwerking van interestopbrengsten
en -kosten door erkende kredietmaatschappijen in Vlaanderen
– 18/11/2011
• CBN-advies: verbonden ondernemingen – 18/11/2011
• ‘Wet houdende ﬁscale en diverse
bepalingen’ gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad – 10/11/2011
• Formulieren voor inschrijving
vennootschap
gewijzigd
–
09/11/2011

• Boekhoudkundige verwerking
van “onderzoeksfondsen” in de
jaarrekening van grote en zeer
grote verenigingen en stichtingen – 31/10/2011
• Nieuwe richtlijn over aftrek
btw-kosten voor bedrijfswagens
– 28/10/2011
• CBN-advies: De boekhoudkundige verwerking van derdenrekeningen – 07/10/2011
• CBN-advies: Waardeverminderingen op handelsvorderingen,
gedekt door een kredietverzekering – 07/10/2011
• Speciﬁeke regels voor inkohiering onroerende voorhefﬁng bij
onverdeeldheid – 04/10/2011

Ten Gronde
• Tien dringende aandachtspunten n.a.v. het regeerakkoord –
14/12/2011
• Zet uw effecten aan toonder om
vóór 31/12 – 14/12/2011
• De antiwitwaswetgeving nader
toegelicht door (en voor) de
economische
beroepen
–
23/11/2011
• Managementvergoedingen, bestuurdersbezoldigingen en tantièmes – 16/11/2011
• Nieuwe Vlaamse regeling voor
overdracht
familiebedrijven:
vrijstelling schenkingsrechten
vervangt vrijstelling successierechten – 09/11/2011
• Kapitaalvermindering:
boekhoudkundige en ﬁscale aandachtspunten – 26/10/2011
• Elektronische
facturen
–
26/10/2011
• Verhuur cliënteel na stopzetting
is simulatie – 05/10/2011
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