IAB

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

April 2011
• 05/04: Lokale informatiesessie, Gent (Artevelde Hoogeschool)
• 29/04: Algemene vergadering IBR, Brussel
• 30/04: Algemene vergadering IAB, Brussel (Heizelpaleizen)

Mei 2011
• 03/05: Lokale informatiesessie, Namen (Cercle de Wallonie)
• 05/05: Lokale informatiesessie, Kortrijk (Katho-Campus)
• 10/05: Lokale informatiesessie, Bergen (FUCaM)
• 12/05: Lokale informatiesessie, Sint-Katelijne-Waver (Auditoriumgebouw Lessius Mechelen)
• 17/05: Lokale informatiesessie, Louvain-la-Neuve (Aula Magna)
• 12/05: Algemene vergadering BIBF, Brussel
• 19/05: Algemene vergadering Instituut voor Bedrijfsjuristen, Brussel
• 24-25/05: Seminarie Biztax, Brussel

Juni 2011
• 3-4/06: Vergadering van de Raad van de FIDEF, Brussel (IAB)
• 20/06: Werkvergadering met de Franse Ordre des Experts-comptables betreffende de kwaliteitstoetsing, Parijs
• 28/06: Werkbezoek met NOvAA betreffende de kwaliteitstoetsing, Amsterdam
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Wetgeving
April 2011
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• Wet van 28 april 2011 tot wijzi-

bepaalde rechten van aandeel-

de financiering van terrorisme

ging van het Wetboek van de
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(BS, 29 april 2011)
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• Koninklijk besluit van 13 april

• Besluit van 7 april 2011 van de

2011 tot vastlegging van het mo-

Brusselse Hoofdstedelijke Rege-

del van het aangifteformulier in-

ring betreffende de bedrijfsver-

zake

rechtspersonenbelasting

voerplannen (BS, 9 mei 2011)

waardeneconomie (BS, 17 mei
2011)
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het Europees Parlement en de

sluit van 18 januari 1965 hou-

inkomstenbelastingen 1992 wat

Raad van 12 december 2006 be-

dende algemene regeling inzake

de werkbonus en de opzeggings-

treffende diensten in het Brus-

reiskosten. Aanpassing van het

vergoeding betreft (BS, 28 juni

sels Hoofdstedelijk Gewest (BS,
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• Omzendbrief

van

• Wet van 19 juni 2011 tot wijzi-

20 juni 2011 – Koninklijk be-

nr.

609

ging van het Wetboek van de

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

Renaissance Building
• De aan de leden en stagiairs ter
beschikking gestelde boeken in
2011 – 22/04/2011
• Vernieuwing van het collectieve
verzekeringscontract burgerlijke
beroepsaansprakelijkheid
–
06/05/2011
• Verzoek tot deelname van de leden van het IAB aan een project
van de Federatie voor Vrije en
Intellectuele Beroepen (FVIB) –
09/05/2011
• Algemene
ledenvergadering
2011: ledenbijdragen, resultaat
van de verkiezing van de com-
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•
•
•
•
•

•

missarissen en powerpointpresentaties – 11/05/2011
Ledenbijdrage 2011: veelgestelde vragen – 12/05/2011
Het jaarverslag 2010 van de CFI
is beschikbaar! – 13/05/2011
Lokale informatiesessies 2011 –
Syllabus – 20/05/2011
Biztax nu volledig operationeel!
– 27/05/2011
Vijfjaarlijkse promotie van de
Eliten van de Arbeid –
01/06/2011
Beperkte verschijning nieuwsbrief ‘In het vizier’ tijdens zomerperiode – 17/06/2011

• Oproep tot deelname aan het
grootschalig onderzoek over Bedrijfsoverdracht en Eindeloopbaan – 23/06/2011

Heet van de naald
• België voor Hof van Justitie wegens discriminerende belasting
van buitenlandse beleggingsfondsen – 07/04/2011
• Europese Commissie vraagt
België fiscale regels voor onroerende goederen te wijzigen –
07/04/2011
• Successiewetgeving
discrimineert buitenlandse erfgenamen
volgens Europa – 07/04/2011

IAB

• Verslaggeving bij ontbinding en
vereffening – 12/04/2011
• Vennootschapsbijdrage
voor
2011
niet
gewijzigd
–
12/04/2011
• Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de gerechtelijke reorganisatie op de
schulden en vorderingen –
12/04/2011
• Bijgestuurd bonussysteem algemeen verbindend – 18/04/2011
• Aandeelhouders in genoteerde
vennootschappen krijgen meer
rechten – 21/04/2011
• Afwijking inzake functionele
valuta: praktische implicaties en
procedure – 05/05/2011
• De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende
(partiële)
splitsingen
–
05/05/2011
• Nieuwe wet houdende diverse
bepalingen – 10/05/2011
• Indieningstermijn aangifte vennootschapsbelasting aj. 2011:
15 september 2011 (papieren

•
•

•
•
•

versie) of 13 oktober 2011 (BizTax ) – 10/05/2011
CBN-advies: Overheidssubsidies
– 11/05/2011
Circulaire met bedragen van
toepassing voor het jaar 2010
voor de werkgeversbedragen
voor groepsverzekering en pensioenfonds – 19/05/2011
Bankgeheim
versoepeld
–
20/05/2011
Circulaire over aftrekbeperking
van brandstofkosten – 22/06/2011
Misbruik van de aftrek voor risicokapitaal: administratie detecteert twee kunstmatige constructies – 27/06/2011

Ten Gronde
• Meer rechten voor aandeelhouders – 06/04/2011
• De vereffening van een vennootschap in een notendop –
13/04/2011
• Energiebesparende
uitgaven:
meest voorkomende vragen –
20/04/2011

• Praktische aandachtspunten bij
het opstellen en neerleggen van
de jaarrekening – 20/04/2011
• Uw sociale bijdragen: privé betalen of via de vennootschap? –
27/04/2011
• Beroepskosten – voorwaarden
aftrek – band tussen uitgave en
beroepsactiviteit – ontbreken
daadwerkelijke economische activiteit – kasgeldvennootschap
– Rechtspraak – 12/05/2011
• Ook vennootschappen in vereffening dienen nog een jaarrekening op te stellen – 01/06/2011
• Jaarverslag CFI: btw-carrousels
blijven
aandachtspunt
–
22/06/2011
• Fiscus moet voordeel én oorzakelijk verband bewijzen, ook bij
gratis verkrijging opstallen –
22/06/2011
• Het balanstotaal optimaliseren
kan een aantal mooie voordelen
opleveren – 29/06/2011
• Boekhoudkundige verwerking
van
overheidssubsidies
–
29/06/2011
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