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IAB in ’t kort

In deze rubriek vindt u de nevenactiviteiten waaraan het IAB heeft deelgenomen.

Januari 2014
• 8/01/2014 – Interinstitutenwerkgroep Antiwitwas: evaluatie van België door FATF
• 15/01/2014 – Nieuwjaarsreceptie IAB/IBR
• 16/01/2014 – Bilateraal overleg tussen de vertegenwoordigers van de economische beroepsinstituten en het
ICT-departement van FOD Financiën, Brussel
• 21/01/2014 – Nieuwjaarsreceptie UNIZO, Brussel
• 29/01/2014 – Enquête Horizon 2025 – rondetafel, Orde Vlaamse Balies Brussel

Februari 2014
• 3/02/2014
•
•
•
•
•
•
•

4/02/2014
6/02/2014
7/02/2014
11/02/2014
12/02/2014
25/02/2014
27/02/2014

–V
 ergadering met kabinetten van Economie, KMO, Middenstand en Energie, en van Economie,
Consumenten en Noordzee
– Vergadering Interinstitutenwerkgroep Antiwitwas met Jean-Claude Delepierre (CFI), IAB Brussel
– Forum Boekhouding en Financiële Beroepen, Charleroi
– Vergadering voorzitters IAB-BIBF-IBR, BIBF Brussel
– Forum Boekhouding en Financiële Beroepen, Gent
– Dag van de CBN, Brussel
– Bezoek van European Taxation and Accountancy (ETAP), IAB Brussel
– Viering 20 jaar BOBR

Maart 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10/03/2014
11/03/2014
12/03/2014
14/03/2014
18/03/2014
19/03/2014
20/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
29/03/2014
31/03/2014

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ontmoeting met HREB, Brussel
Raad van Bestuur Federatie Vrije Beroepen
Vergadering E-invoicing, DAV Brussel
Werkgroep Antiwitwas
Statutaire algemene vergadering vzw XBRL
Salon Ondernemen, Tour & Taxis Brussel
Overleg Tax-cificatie/werkgroep 2 – Antiwitwas, FOD Financiën Brussel
Consultatieve commissie
Interinstitutencomité IAB-BIBF-IBR
Overleg FOD Financiën met beroepsfederaties, Brussel
Rondetafel boekhoudcontrole en fraudebestrijding in het notariaat, Brussel
Belgisch-Nederlandse gespreksgroep
Panelgesprek ‘Bedrijfsconsultancy’, VOKA Mechelen
Bezoek The Russian Chamber of Tax Advisors
Ontmoeting Stagemeesters
Stuurgroepvergadering project ‘de dienstverlenende rol van de accountant’, HoGent, Gent.

Wetgeving
Januari
•
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•

Ministerieel besluit van 27 december 2013 tot wijziging van
het ministerieel besluit van
17 december 1998 tot vastlegging van de door de advocaten
bij te houden boekhouddocumenten (BS 2 januari 2014)
2 014/2

•

Circulaire
nr.
Ci.
RH.331/604.880
(AAFisc
Nr. 1/2014) van 7 januari
2014: belastingvermindering
voor elektrische voertuigen
Beslissing Btw, nr. E.T. 125.162,
dd. 16 januari 2014: optrekken
drempel bedrijfsmiddelen

•

•

Circulaire
nr.
Ci.
RH.241/616.975
(AAFisc
Nr. 2/2014) van 16 januari
2014: fiscale gevolgen voor
werknemers
Stafdienst Beleidsexpertise en
-ondersteuning. Administratie
van Fiscale Zaken. Bericht in

iab

•

•

•

•

•

•

verband met de automatische
indexering inzake inkomstenbelastingen. Aanslagjaar 2015
(BS 20 januari 2014)
Algemene administratie van
de Thesaurie. Mededeling over
de wettelijke interestvoet (BS
20 januari 2014)
Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in
geval van betalingsachterstand
bij
handelstransacties
(BS
23 januari 2014)
Circulaire
nr.
Ci.
RH.233/630.825
(AAFisc
Nr. 4/2014) van 23 januari
2014: gevolgen kapitaalvermindering na een kapitaalverhoging verricht overeenkomstig de overgangsmaatregel
Beslissing Btw, nr. E.T. 123.798
van 24 januari 2014 – geregistreerd kassasysteem in de horecasector
Koninklijk besluit van 24 januari 2014 tot wijziging van
het KB/WIB 92, op het stuk
van de voordelen van alle aard
voor het persoonlijk gebruik
van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (BS 29 januari 2014)
Koninklijk besluit van 26 januari 2014 houdende aanvulling
van het koninklijk besluit van
11 januari 1940 betreffende de
uitvoering van het Wetboek der
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten (BS 30 januari 2014)

•

•

•

•

•

•

Februari
•

•

•

Wet van 15 januari 2014 houdende diverse bepalingen inzake kmo’s (BS 3 februari 2014).
Circulaire nr. Ci.RH.241/631.384
(AAFisc Nr. 6/2014) dd. 3 februari 2014 – Gemiddelde referentiewisselkoersen van enkele
belangrijke munteenheden in
euro voor 2013
Circulaire nr. Ci.RH.331/631.385
(AAFisc Nr. 5/2014) dd. 3 februari 2014 – Bijkomende ver-

•

mindering voor pensioenen
en vervangingsinkomsten
Bericht aan de schuldenaars
van commissies, makelaarslonen, restorno’s, vacatiegelden,
erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle
aard (BS 5 februari 2014)
Circulaire nr. Ci.RH.243/631.383
(AAFisc Nr. 8/2014) dd. 11 februari 2014 – Persoonlijke bijdragen financiële verantwoordelijkheid voor het jaar 2013
Addendum dd. 12 februari
2014
aan
de
circulaire
nr. Ci.RH.842/629.821 (AAFisc
Nr. 33/2013) dd. 4 september
2013
Koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot uitvoering van artikel 307bis, § 3, derde lid, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de modaliteiten voor de
elektronische indiening van
de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting, de belasting
niet-inwoners/vennootschappen en de belasting niet-inwoners/rechtspersonen (BS 14 februari 2014)
Koninklijk besluit van 7 februari 2014 betreffende de vervroegde inwerkingtreding van
de verplichte elektronische indiening van de aangiften in de
vennootschapsbelasting
(BS
14 februari 2014)
Koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot uitvoering van artikel 302, derde lid, van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de
aanbieding van aanslagbiljetten door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt
(BS 14 februari 2014)
Beslissing Btw, nr. E.T. 122.611,
dd. 20 februari 2014 – Bijzondere regeling inzake bezoldigd
personenvervoer door niet in

•

•

•

•

België gevestigde belastingplichtigen
Koninklijk besluit van 21 februari 2014 tot wijziging van
artikel 178 van het KB/WIB 92
inzake het voorstel van vereenvoudigde
aangifte
(BS
26 februari 2014)
Koninklijk besluit van 21 februari 2014, BS 26 februari
2014 – Renteloze lening of lening tegen verminderde rentevoet toegekend in 2013: berekening forfaitaire VAA
Koninklijk besluit van 24 februari 2014 tot wijziging van
het KB/WIB 92 op het stuk van
de voorafbetalingen (BS 27 februari 2014)
Circulaire AAFisc nr. 10/2014
(Nr. Ci.R9.Div/628.038) dd.
27 februari 2014 – Gewijzigde
standpunt met betrekking tot
overheidspensioenen in het
kader van het Belgisch-Duits
en Belgisch-Luxemburgs dubbelbelastingverdrag

Maart
•

•

•

•

Koninklijk besluit van 27 februari 2014 houdende uitvoering van de artikelen 10, § 1,
tweede lid, en 16, derde lid, van
de wet van 21 december 2013
betreffende diverse bepalingen
inzake de financiering voor
kleine en middelgrote ondernemingen (BS 4 maart 2014)
Circulaire nr. Ci.RH.421/630.628
(AAFisc Nr. 11/2014) dd.
5 maart 2014 – tax shelter-regeling
Algemene administratie van
de Fiscaliteit. Belasting over de
toegevoegde waarde. Bericht
met betrekking tot de verhoging van de drempel voor de
vrijstelling van de btw naar
15.000 euro vanaf 1 april 2014
(BS 12 maart 2014)
Koninklijk besluit van 26 februari 2014 houdende uitvoering van artikel 9, tweede lid
van de wet van 26 december
2 014/2

45

iab

•

•

2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische
volksleningen tot vaststelling
van de procedure voor de
voorafgaande adviesaanvraag
(BS 18 maart 2014).
Koninklijk besluit van 28 februari 2014 houdende uitvoering van artikel 9, eerste lid
van de wet van 26 december
2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische
volksleningen tot vaststelling
van de geschikte projecten
voor financiering in het kader
van een thematische volkslening (BS 18 maart 2014).
Koninklijk besluit van 28 februari 2014 tot wijziging van
diverse koninklijke besluiten

•

•

•

betreffende de jaarrekening
van bepaalde ondernemingen
(BS 18 maart 2014)
Bericht in verband met de investeringsaftrek (BS 26 maart
2014)
Koninklijk
besluit
van
21 maart 2014 tot wijziging
van de koninklijke besluiten
nrs. 4 en 20 met betrekking tot
de belasting over de toegevoegde waarde (BS 27 maart 2014)
Koninklijk
besluit
van
14 maart 2014 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot
uitvoering van hoofdstuk II
van titel III van de wet van
30 december 1992 houdende
sociale en diverse bepalingen,

•

met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage
ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal
statuut der zelfstandigen (BS
27 maart 2014)
Ministerieel
besluit
van
13 maart 2014 houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden
en
ambtenaren
afhangend van de Federale
Overheidsdienst Buitenlandse
Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking
die zich in officiële opdracht
naar het buitenland begeven
of zetelen in internationale
commissies (BS 27 maart 2014)

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

Renaissance Building
• Algemene
ledenvergadering
IAB: ingediende kandidaturen –
27/03/2014
• Enquête: betalende adviesdienst
– 26/03/2014
• Algemene ledenvergadering van
het IAB: schrijf u online in! –
26/03/2014
• De accountant – 26/03/2014
• Management by accounting
door de ogen van CEO’s/CFO’s
– leerstoel Erik De Lembre –
Gent – 12/03/2014
• ‘De accountant en/of belastingconsulent als extern of onafhankelijk
bestuurder’
–
27/02/2014
• Algemene
ledenvergadering
2014: aanstelling commissarissen
en verkiezing nieuwe leden Commissie van beroep – 25/02/2014
• Niet-meewerkende landen: update – 21/02/2014
• Mededeling inzake de berekening van de ledenbijdragen
2014 – 18/02/2014
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• ICAEW tax seminar – Taxation
for Innovation – 08 April 2014
– Brussels – 11/02/2014
• Vorming: ‘De accountant en/of
belastingconsulent als extern of
onafhankelijk bestuurder’ –
10/02/2014
• Het Forum Boekhouding & Financiële Beroepen – 07/02/2014
• Oproep tot kandidatuurstelling:
Jongerenadviesraad
–
06/02/2014
• Nieuwe versie Intervat vanaf
11 februari 2014 – 06/02/2014
• Dag van de CBN 2014 –
28/01/2014
• Opheffing van de btw-vrijstelling voor de diensten van advocaten vanaf 1 januari 2014 –
28/01/2014
• “Advocaten en btw: uw specifieke vragen” voor accountants
en
belastingconsulenten
–
17/01/2014
• Interne overdracht van aandelen: DVB-advies – 07/01/2014

Heet van de naald
• Geen hogere vennootschapsbijdrage in 2014 – 28/03/2014
• Investeringsaftrek: fiscus publiceert percentages voor aanslagjaar 2015 – 27/03/2014
• Buitenlandse
verblijfsvergoedingen: minister publiceert
nieuwe landenlijst – 27/03/2014
• CBN-advies: openbaarmaking in
geval van sluiting van een Belgisch bijkantoor – 27/03/2014
• CBN-advies: boekhoudkundige
verwerking van ontvangen
overheidssteun in de vorm van
een terugvorderbaar voorschot
– 27/03/2014
• Info over overgangsmaatregel
belastingvermindering
voor
energiezuinige woningen –
26/03/2014
• Thematische volkslening: erkende projecten en procedure voor
adviesaanvraag – 20/03/2014
• Thematische volkslening: nieuwe staat in toelichting bij jaarrekening kredietinstellingen en
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•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

verzekeringsondernemingen –
20/03/2014
Fiscaal misbruik: minder frequente
toepassingen
–
17/03/2014
Circulaire bespreekt tax shelterregeling – 14/03/2014
Gedragscode kmo-financiering
in het Staatsblad – 12/03/2014
Btw inzake vorming en onderwijs: nieuw sinds 1 januari 2014
– 06/03/2014
FAQ over verhoging btw-vrijstellingsdrempel tot 15.000 euro
– 04/03/2014
Ontwerpadvies CBN: Afsluitingsdatum van het boekjaar –
03/03/2014
Nieuwe basisrentevoet voor berekening belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende
voorafbetalingen – 03/03/2014
Fiscus stuurt nog meer belastingplichtigen vereenvoudigde
aangifte – 28/02/2014
Renteloze lening of lening tegen verminderde rentevoet toegekend in 2013: berekening forfaitaire VAA – 26/02/2014
Bijzondere regeling inzake bezoldigd personenvervoer door
niet in België gevestigde belastingplichtigen – 25/02/2014
Berekening vennootschapsbijdrage: Ministerraad indexeert
grensbedrag – 24/02/2014
Ministerraad keurt fiscale vrijstelling voor sociaal passief
goed – 24/02/2014
RPB-aangifte en BNI-aangifte/
vennootschappen-rechtspersonen vanaf aanslagjaar 2015 via
Biztax – 19/02/2014
Fiscus biedt aanslagbiljet elektronisch aan via internetbankieren – 19/02/2014
Ministerraad hervormt tax shelter-regeling – 17/02/2014
Goedkeuring ministerraad wijziging van het KB/WIB 1992 op
het stuk van de voorafbetalingen – 17/02/2014

• Ven.B.-aangifte al vanaf aanslagjaar 2014 verplicht via Biztax – 17/02/2014
• Toepassing van kostenforfaits in
de zelfstandige kinderopvang –
13/02/2014
• Aangifte in de PB: Persoonlijke
bijdragen financiële verantwoordelijkheid voor het jaar
2013 – 13/02/2014
• Fiscus publiceert richtlijnen
voor het opstellen van ‘fiches
281.50: commissies, erelonen,
enz.’ – 07/02/2014
• Hoofdverblijfplaats zelfstandige
beter beschermd – 07/02/2014
• Statuut starters-bvba verbeterd
– 05/02/2014
• Gemiddelde
referentiewisselkoersen van enkele belangrijke
munteenheden in euro voor
2013 – 05/02/2014
• Circulaire: Bijkomende vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten
–
05/02/2014
• Beroep van accountant en belastingconsulent: regels over beroepstucht en erkenning van
diploma’s
gewijzigd
–
05/02/2014
• Registratierechten:
elektronische registratie akten vanaf
1 maart 2014 – 03/02/2014
• Voordeel alle aard bedrijfswagen:
referentie-CO2-uitstoot
voor 2014 gekend – 29/01/2014
• Verlenging termijn voor facturatie zonder btw van prestaties
van advocaten geleverd vóór
31 december 2013 – 28/01/2014
• Circulaire liquidatieboni: gevolgen kapitaalvermindering na
een kapitaalverhoging verricht
overeenkomstig de overgangsmaatregel – 28/01/2014
• Btw-beslissing over het geregistreerd kassasysteem in de horecasector – 28/01/2014
• Interestvoeten bij betalingsachterstand in handelstransacties
voor 2013 en eerste jaarhelft
2014 – 24/01/2014

• Wettelijke interestvoet blijft steken op 2,75 % – 21/01/2014
• Fiscus publiceert geïndexeerde
bedragen inkomstenbelastingen
voor
aanslagjaar
2015
–
21/01/2014
• Btw-beslissing: optrekken drempel
bedrijfsmiddelen
–
20/01/2014
• Telewerk: fiscale gevolgen voor
werknemers – 20/01/2014
• Boekhouddocumenten van advocaten afgestemd op btwplicht – 17/01/2014
• Eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden zorgt voor
nieuwe fiscale vrijstellingen –
17/01/2014
• Fairness tax verrekenbaar met
roerende
voorheffing
–
15/01/2014
• Circulaire over de belastingvermindering voor elektrische
voertuigen – 15/01/2014
• Notionele interestaftrek afgestemd op Argenta-arrest –
15/01/2014
• Meer btw-plichtigen mogen
voortaan kwartaalaangiftes indienen – 10/01/2014
• Gemiddelde brandstofprijzen
voor inkomstenjaar 2013 –
10/01/2014
• Vlottere toegang tot financiering voor kmo’s – 10/01/2014
• Voordeel alle aard firmawagen:
geen herberekening meer nodig
– 10/01/2014
• Circulaire over toepassing selfbilling – 08/01/2014
• Programmawet voert investeringsaftrek voor kmo’s opnieuw
in – 06/01/2014
• Horeca-uitbaters kunnen vanaf
1 januari 2014 kiezen voor geregistreerde kassa – 02/01/2014
• Hogere vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor kmo-werkgevers – 02/01/2014

Ten gronde
• De aanslag geheime commissielonen anno 2014 – 26/03/2014
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• Basisregels bij de ontbinding en
vereffening van een vennootschap
– 20/03/2014
• Diverse inkomsten – meerwaarde op
aandelen – marktconforme prijs –
verschillende prijzen – bijkomende
engagementen – toekomstig management – niet-concurrentie –
Rechtspraak – 20/03/2014
• Verliesverrekening na controlewijziging: Antwerps hof van beroep
slaat en zalft – 12/03/2014
• 15 % roerende voorheffing voor dividenden van nieuwe aandelen –
12/03/2014
• Gent bevestigt visitatierecht fiscus
en legt objectieve link met EHRMrechtspraak – 05/03/2014
• Vruchtgebruik: springlevend na
eerste golf van fiscale controles –
05/03/2014
• De economische beroepsbeoefenaar en de continuïteit van de on-
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•

•
•

•
•
•

•
•

•

derneming (WCO): het (knipper)
licht gaat aan – 27/02/2014
Fiscus heeft actief zoekrecht bij visitatie, vindt Rb. Antwerpen –
20/02/2014
2014 wordt het jaar van de vereffeningen – 20/02/2014
Vereniging van alle aandelen in één
hand: wat zijn de gevolgen? –
12/02/2014
Wettelijk kader rond de bvba starter
gewijzigd – 12/02/2014
Kleine of grote vennootschap: een
wereld van verschil – 05/02/2014
Meerwaarde op aandelen: aanrekening verliezen en andere aftrekken
– 05/02/2014
Btw en advocaten: de circulaire –
31/01/2014
Kmo-vennootschappen: de gewone
investeringsaftrek wordt tijdelijk
heringevoerd – 31/01/2014
Fiscaliteit van de fiets – 23/01/2014

• Drempel voor de indiening van
kwartaalaangiften opgetrokken tot
2 500 000 euro – 23/01/2014
• Meerwaarden op aandelen: vindt u
uw weg in de praktijk? – 15/01/2014
• Fairness tax: een karwei zonder beloning ook voor kmo’s? –
15/01/2014
• Diverse inkomsten – Meerwaarde
bij verkoop onroerend goed – Normaal beheer privaat vermogen – Bepaling belastbare meerwaarde –
08/01/2014
• Draaiboek vrijwillige ontbinding
en vereffening van vennootschappen – 08/01/2014
• De verbindingsrekening tussen een
buitenlandse vennootschap en
haar
Belgische
bijkantoor
–
02/01/2014
• Circulaire introduceert ‘aparte’ regeling voor advocaten – 02/01/2014

