IAB

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

Januari 2012
• 16/01: Consultatieve commissie der beroepsverenigingen, Brussel

Februari 2012
• 01/02: Ontmoeting met staatssecretaris John Crombez, bespreking van het actieplan van de regering m.b.t.
fraudebestrijding, Brussel
• 06/02: Gemeenschappelijke Raad IAB/Franse Ordre des Experts-comptables, Rijsel
• 27/02: Overleg met de Hoge Raad voor de Economische Beroepen betreffende de norm kwaliteitstoetsing,
Brussel

Maart 2012
• 08/03: Interinstitutencomité, Brussel
• 19/03: Consultatieve commissie der beroepsverenigingen, Brussel
• 21/03: Studienamiddag “Maatschappelijke uitdagingen voor de bedrijfsaccountant en -belastingconsulent”,
Brussel
Bijeenkomst werkgroep Sowaccess, Luik
• 22/03: Belgisch-Nederlandse gespreksgroep, Sint-Katelijne-Waver
• 23/03: Gemeenschappelijke Raad IAB/IBR, Brussel
• 24/03: Informatievergadering met de stagemeesters, Brussel

Wetgeving
Januari 2012
• Wet van 8 januari 2012 tot wijziging van het Wetboek van
vennootschappen
ingevolge
Richtlijn 2009/109/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen betreft (BS,
18/01/2012)
• Koninklijk besluit van 9 januari
2012 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot
de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de
toegevoegde waarde (1) (BS,
23/01/2012)

Februari 2012
• Besluit van de Vlaamse Regering
van 14 oktober 2011 betreffen-
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de de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen (BS, 02/02/2012)
• Koninklijk besluit van 23 februari 2012 tot wijziging van artikel 18, § 3, KB/WIB 92 op het
stuk van de forfaitaire waardering van de voordelen van alle
aard voor de kosteloze beschikking over onroerende goederen
en de kosteloze verstrekking van
verwarming en elektriciteit (1)
(BS, 28/02/2012)

Maart 2012
• Koninklijk besluit van 4 maart
2012 tot wijziging van het KB/
WIB 92, op het stuk van de
voordelen van alle aard (BS,
08/03/2012)

• Koninklijk besluit van 12 maart
2012 tot wijziging van het KB/
WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfﬁciënt voor kadastrale
inkomens
(1)
(BS,
16/03/2012)
• Wet van 12 maart 2012 tot wijziging van de wet van 22 juli
1953 houdende oprichting van
een Instituut van de bedrijfsrevisoren en organisatie van het
publiek toezicht op het beroep
van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007 (BS,
22/03/2012)
• Koninklijk besluit van 14 maart
2012 tot vastlegging van het
model van het aangifteformulier inzake personenbelasting
voor het aanslagjaar 2012 (BS,
21/03/2012)

IAB

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

Renaissance Building
• Verslag studienamiddag “Maatschappelijke uitdagingen voor de
bedrijfsaccountant en -belastingconsulent” – 26/03/2012
• Het IAB zoekt een (m/v) accountant voor de studie- en juridische
dienst – 16/03/2012
• Beroep van het IAB tegen de Wet
van 2 juni 2010 betreffende de
mede-eigendommen
–
01/03/2012
• Interne pensioenvoorzieningen:
de actie van het IAB, in samenwerking met het VBO, was een
succes! – 01/03/2012
• Algemene vergadering 2012: verkiezing van commissarissen –
17/02/2012
• Persbericht | Het IAB ontmoet de
nieuwe staatssecretaris voor de
Bestrijding van de sociale en de
ﬁscale fraude – 03/02/2012
• Twee initiatieven voor de interne
leden van het Instituut –
27/01/2012
• Persbericht | Accountants en bedrijfsrevisoren, dringend uit te
spelen troeven voor een grotere
ﬁnanciële geloofwaardigheid van
België! – 16/01/2012

Heet van de naald
• Organisatie van de economische
beroepen in Europa – 30/03/2012
• Ministerraad verhoogt vennootschapsbijdrage voor grote ondernemingen – 26/03/2012
• Aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2012 in
het Staatsblad – 22/03/2012
• Circulaire: omzetting van ecocheques in maaltijdcheques of
omgekeerd is toegelaten –
22/03/2012
• Voorafbetalingen
aanslagjaar
2013: jaarlijks bericht in het
Staatsblad – 21/03/2012

• Ministerraad beslist over uitbreiding vereenvoudigde belastingaangifte – 16/03/2012
• Praktijkvoorbeelden van gevallen
van dubbele niet-belastinghefﬁng en manieren om deze aan te
pakken: openbare raadpleging –
15/03/2012
• Verbetering van reputatie en geloofwaardigheid van accountants
is belangrijk voor 2012 –
15/03/2012
• Btw-plicht gerechtsdeurwaarders:
btw-beslissing
licht
toe
–
13/03/2012
• Biztax: Indiening aangiften van
de rechtspersonen via internet
vanaf
aanslagjaar
2012
–
01/03/2012
• Commentaar op de ﬁscale bepalingen van de Wet van 28 december 2011 – 01/03/2012
• Bestrijding van witwassen en terrorismeﬁnanciering – 24/02/2012
• Cloud computing in Europa: advies van het EESC – 10/02/2012
• Voordeel van alle aard ﬁrmawagen: update FAQ – 01/02/2012
• Tarieven voor notionele interestaftrek voor aanslagjaar 2013 –
31/01/2012
• Fiscus kondigt proactief controleacties aan met het oog op een
verhoogde
compliance
–
31/01/2012
• FOD Financiën publiceert nieuwe
berekeningsregels en FAQ’s over
voordeel van alle aard ﬁrmawagen – 30/01/2012
• Ministerraad keurt programmawet goed – 30/01/2012
• Europese Commissie betwist
discriminerende toepassing van
notionele
interestaftrek
–
27/01/2012
• INTERVAT – Drie belangrijke verduidelijkingen: functionaliteit,
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boeten en aanvraag voor terugbetaling – 24/01/2012
Lagere drempel voor overstap
kwartaal- naar maandopgave intracommunautaire handelingen
– 24/01/2012
Regeling voor aftrek en herziening btw verruimd – 24/01/2012
Regels voor verslaggeving bij fusies en splitsingen versoepeld –
20/01/2012
Geïndexeerde bedragen inkomstenbelastingen voor aanslagjaar
2013 in het Staatsblad –
19/01/2012
Geheime commissielonen: addendum aan circulaire van
01.12.2010
gepubliceerd
–
12/01/2012
Eerste begrotingsmaatregelen in
Staatsblad – 04/01/2012

Ten gronde
• De geruisloze fusie: ﬁscale verwerking – deel 1 – 14/03/2012
• Regering herschrijft ontwerp van
antimisbruikbepaling: wordt bazooka scherpschutterswapen? –
22/02/2012
• Aanslag geheime commissielonen: addendum moet toepassing
verduidelijken – 22/02/2012
• Belastingplicht notarissen en gerechtsdeurwaarders: praktische
gevolgen en btw-herziening –
08/02/2012
• Vennootschapsbelasting: meerwaarden op aandelen en groepsleningen aangepakt – 08/02/2012
• Het kluwen van verslaggeving bij
fusies en splitsingen – 01/02/2012
• Geruisloze fusie: hoe verwerken
in de jaarrekening? – 01/02/2012
• Voordelen alle aard en btw: ﬁscus
publiceert beslissing in afwachting van addendum – 25/01/2012
• Toepassingsmodaliteiten
voor
het jaar 2011 – 25/01/2012
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