IAB

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

Juli 2011
• 6-7/7: IFAC SME/SMP Committee, Brussel (Atomium)
• 8/7: vergadering van de Raad van de Franse Ordre des Experts-comptables Lille Nord-Pas-de-Calais, Brussel
(IAB)
• 13/7: vergadering betreffende de elektronische facturatie en archivering, Brussel (VBO)

Augustus 2011
• 30/8: vergadering betreffende elektronische facturatie op het kabinet van staatssecretaris Bernard Clerfayt,
Brussel

September 2011
•
•
•
•

19/9: interinstitutencomité, Brussel (BIBF)
22-23/9: FEE-vergadering, Wenen
26/9: studiedag over de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen, Brussel (Pacheco Center)
29/9: vergadering met de FOD Financiën betreffende Biztax

Wetgeving
Juli 2011
• Omzendbrief BB 2011/01 van
10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit
(BS 04/07/2011)

Augustus 2011
• KB van 13 augustus 2011 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 1990 betreffende de diploma’s van de
kandidaat-accountants en de
kandidaat-belastingconsulenten
(BS 26/08/2011)
• KB van 13 augustus 2011 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2008 betreffende een jaarlijkse enquête naar de
structuur van de ondernemingen (BS 26/08/2011)
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• KB van 19 augustus 2011 tot
vastlegging van het model van
het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het
aanslagjaar 2011 en van de
voorwaarden die het mogelijk
maken om de in dat formulier
gevraagde gegevens bij middel
van computerafdrukken te verstrekken (1) (BS 26/08/2011)
• KB van 19 augustus 2011 tot
vastlegging van het model van
het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen,
verenigingen,
enz.) voor het aanslagjaar 2011
en van de voorwaarden die het
mogelijk maken om de in dat
formulier gevraagde gegevens
bij middel van computerafdruk-

ken te verstrekken
26/08/2011)

(1)

(BS

September 2011
• Wet van 28 juli 2011 tot wijziging van de wet van 21 maart
1991 betreffende de hervorming
van sommige economische
overheidsbedrijven, het Wetboek van vennootschappen en
de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en
het beheer van de Nationale Loterij teneinde te garanderen dat
vrouwen zitting hebben in de
raad van bestuur van de autonome overheidsbedrijven, de
genoteerde vennootschappen
en de Nationale Loterij (BS
14/09/2011)

IAB

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

Renaissance Building

Heet van de naald

• Persbericht accountants, bedrijfsrevisoren, belstingconsulenten en de kmo: mondialisering of… splitsing? – 08/07/2011
• Nieuwe IFAC Guide to Quality
Control for SMP’s – 09/08/2011
• Onderzoek naar diversificatiestrategieën van accountantskantoren – 23/08/2011
• Preventieve richtlijn antiwitwassen: twee belangrijke documenten voor de accountants en
de
belastingconsulenten
–
09/09/2011
• Biztax en andere toepassingen
van de FOD Financiën: een gemeenschappelijke brief van de
drie instituten, een vergadering… – 22/09/2011
• Documentatie studiedag ‘Wet
betreffende de continuïteit van
de ondernemingen’ online –
28/09/2011
• Advies van de Raad met betrekking tot de wijze van overdracht
van boekhoudkundige dossiers
(goedgekeurd op 5 september
2011) – 29/09/2011
• Constructief overleg Biztax tussen de drie instituten en de FOD
Financiën – 30/09/2011

• Belgische en Nederlandse fiscus
sluiten akkoord over “levensloopregeling” – 15/07/2011
• Verlaagd btw-tarief op arbeidsintensieve diensten is definitief
– 19/07/2011
• Tak 21-levensverzekeringen: fiscale neutrale overdracht contract
bij
faillissement
–
16/08/2011
• Hogere verkeersbelasting voor
Walen
en
Brusselaars
–
22/08/2011
• Geen registratie meer voor aannemer – 22/08/2011
• Erkenningstermijn
diploma’s
kandidaat-accountants
en
-belastingconsulenten verlengd
– 29/08/2011
• Jaarlijkse structuurenquête voor
verenigingen
gewijzigd
–
30/08/2011
• Bestrijding van het witwassen:
nieuwe lijst van landen die strategische tekortkomingen vertonen – 09/09/2011
• Maaltijdcheques en het aantal
werkelijke
arbeidsdagen
–
13/09/2011

• Vrouwen moeten plaats krijgen
in raden van bestuur –
15/09/2011
• Verduidelijkingen omtrent hypotax – 20/09/2011
• CBN-advies:
Herwaarderingsmeerwaarden – 29/09/2011

Ten gronde
• Belastingvermindering
voor
energiebesparende
uitgaven:
een stand van zaken –
05/07/2011
• Risico’s van cloud computing –
10/08/2011
• De micro-entiteiten: a never ending story? – 10/08/2011
• “Geïnvesteerd kapitaal” anno
2011 – 17/08/2011
• Aanvaard enkel facturen die
werden opgesteld volgens de regels van de kunst – 24/08/2011
• Belastingkrediet voor onderzoek
en ontwikkeling – 31/08/2011
• Wijziging bankgeheim: wat zijn
daarvan de mogelijke gevolgen?
– 07/09/2011
• Niet akkoord met factuur? –
14/09/2011
• Bestuurdersmandaten: onherroepelijke keuze – 21/09/2011
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