INHOUD
I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING








Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot
instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken – 24 december
2002
Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 22, tweede lid van de wet van 24 december 2002
tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van
een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken – 17 januari 2003
Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 26 van de wet van 24 december 2002 tot wijziging
van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem
van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken – 30 januari 2003
Wet tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de
Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de
vorm van rentebetaling en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
inzake de roerende voorheffing – 17 mei 2004

II. INKOMSTENBELASTINGEN




Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 – 10 april 1992
Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 – 27
augustus 1993
Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 413bis tot 413sexies van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992 – 25 februari 2005

III. MET INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE BELASTINGEN


Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen – 23 november 1965

IV. VLAAMSE CODEX


Vlaamse Codex Fiscaliteit – 13 december 2013

V. DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN


[Wetboek diverse rechten en taksen] – 2 maart 1927

VI. BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
VI.A. Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
 Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde – 3 juli 1969
VI.B. Koninklijke besluiten btw
 Koninklijk besluit 1 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over
de toegevoegde waarde – 29 december 1992
 Koninklijk besluit 3 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting
over de toegevoegde waarde – 10 december 1969
 Koninklijk besluit 4 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde
waarde – 29 december 1969






























Koninklijk besluit 6 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van internationaal
vervoer, zee- en binnenschepen en luchtvaartuigen, op het stuk van de belasting over de
toegevoegde waarde – 27 december 1977
Koninklijk besluit 7 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de
belasting over de toegevoegde waarde – 29 december 1992
Koninklijk besluit 8 tot vaststelling van de wijze van afronding van de verschuldigde, de
aftrekbare of de voor teruggaaf vatbare belasting over de toegevoegde waarde – 12 maart
1970
Koninklijk besluit 9 met betrekking tot de ambtelijke aanslag inzake belasting over de
toegevoegde waarde – 12 maart 1970
Koninklijk besluit 11 met betrekking tot de toepassing van de belasting over de toegevoegde
waarde – 29 december 1992
Koninklijk besluit 14 [met betrekking tot de vervreemdingen van gebouwen, gedeelten van
gebouwen en het bijhorende terrein en de vestigingen, overdrachten en wederoverdrachten
van een zakelijk recht in de zin van artikel 9, tweede lid, 28, van het Wetboek van de
belasting over de toegevoegde waarde op zulke goederen] – 3 juni 1970
Koninklijk besluit 15 tot regeling van de schattingsprocedure waarin artikel 59, § 2 van het
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde voorziet – 3 juni 1970
Koninklijk besluit 18 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van
goederen en diensten naar een plaats buiten de Gemeenschap, op het stuk van de belasting
over de toegevoegde waarde – 29 december 1992
Koninklijk besluit 19 met betrekking tot de vrijstellingsregeling bepaald bij artikel 56, § 2, van
het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde in het voordeel van kleine
ondernemingen – 29 december 1992
Koninklijk besluit 20 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde
waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven – 20 juli 1970
Koninklijk besluit 22 met betrekking tot de bijzondere regeling voor landbouwondernemers
inzake belasting over de toegevoegde waarde – 15 september 1970
Koninklijk besluit 23 met betrekking tot de jaarlijkse lijst van de BTW-belastingplichtige
afnemers – 9 december 2009
Koninklijk besluit 24 met betrekking tot de voldoening van de belasting over de toegevoegde
waarde – 29 december 1992
Koninklijk besluit 30 met betrekking tot de toepassing van de belasting over de toegevoegde
waarde op de onroerende financieringshuur – 29 december 1992
Koninklijk besluit 31 met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten van de belasting over de
toegevoegde waarde ten aanzien van de handelingen verricht door niet in Belgie¨ gevestigde
belastingplichtigen – 2 april 2002
Koninklijk besluit 35 tot invoering van een forfaitaire maatstaf van heffing van de belasting
over de toegevoegde waarde op de winstmarge van reisbureaus – 28 december 1999
Koninklijk besluit 41 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten
op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde – 30 januari 1987
Koninklijk besluit 42 tot vaststelling van de toe te passen wisselkoers indien gegevens voor
het bepalen van de maatstaf van heffing van de belasting over de toegevoegde waarde voor
handelingen andere dan het invoeren van goederen, zijn uitgedrukt in een vreemde
munteenheid – 29 december 1992
Koninklijk besluit 43 met betrekking tot de vrijstelling op het stuk van de belasting over de
toegevoegde waarde ten aanzien van de door zelfstandige groeperingen van personen aan
hun leden verleende diensten – 5 juli 1991
Koninklijk besluit 44 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale
geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde – 9 juli 2012























Koninklijk besluit 46 tot regeling van de aangifte van de intracommunautaire verwerving van
vervoermiddelen en van de betaling van de ter zake verschuldigde BTW – 29 december 1992
Koninklijk besluit 47 tot regeling van de controle van de voldoening van belasting over de
toegevoegde waarde verschuldigd ter zake van de levering, intracommunautaire verwerving
en invoer van vervoermiddelen, in de zin van artikel 8bis, § 2, 18, van het Wetboek – 25
februari 1996
Koninklijk besluit 48 met betrekking tot de levering van [vervoermiddelen in de zin van artikel
8bis, § 2, 18, [van het Btw-Wetboek],] verricht binnen de voorwaarden van artikel 39bis[van
het Btw-Wetboek] – 29 december 1992
Koninklijk besluit 50 met betrekking tot de BTW-opgave van de intracommunautaire
handelingen – 9 december 2009
Koninklijk besluit 51 met betrekking tot de vereenvoudigingsregeling voor
intracommunautaire verwervingen van accijnsprodukten op het stuk van de belasting over
de toegevoegde waarde – 14 april 1993
Koninklijk besluit 52 met betrekking tot de vrijstellingen betreffende de intracommunautaire
leveringen van goederen en de ermee gelijkgestelde handelingen, alsook betreffende
intracommunautaire verwervingen van goederen, op het stuk van de belasting over de
toegevoegde waarde – 29 december 1992
Koninklijk besluit 53 met betrekking tot de bijzondere regeling van belastingheffing over de
winstmarge voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en
antiquiteiten – 23 december 1994
Koninklijk besluit 54 met betrekking tot de andere regeling van entrepot dan douaneentrepot bedoeld in artikel 39quater van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde – 25 februari 1996
Koninklijk besluit 55 met betrekking tot de regeling voor belastingplichtigen die een BTWeenheid vormen – 9 maart 2007
Koninklijk besluit 56 met betrekking tot de teruggaaf inzake belasting over de toegevoegde
waarde aan belastingplichtigen gevestigd in een andere lidstaat dan de lidstaat van teruggaaf
– 9 december 2009
Koninklijk besluit 57 met betrekking tot de plaats van diensten in functie van hun werkelijke
gebruik of hun werkelijke exploitatie inzake belasting over de toegevoegde waarde – 17
maart 2010
Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 84quinquies tot 84decies van het Wetboek
van de belasting over de toegevoegde waarde – 7 juni 2007
Koninklijk besluit tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een
geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen – 30 december 2009

VI.C. Ministeriële besluiten btw
 Ministerieel besluit 1 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de
belasting over de toegevoegde waarde – 2 september 1980
 Ministerieel besluit 2 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de
toegevoegde waarde – 21 december 2010
 Ministerieel besluit 6 waarbij uitstel wordt verleend voor de voldoening van de ter zake van
de invoer van goederen verschuldigde belasting over de toegevoegde waarde – 4 maart 1993
 Ministerieel besluit 10 met betrekking tot de vaststelling van de datum van inwerkingtreding
van de teruggaafprocedure van de belasting over de toegevoegde waarde, bedoeld in de
artikelen 9 tot 11 van het ministerieel besluit nr. 9 van 25 april 1972 – 27 oktober 1972
 Ministerieel besluit 13 [met betrekking tot de verplichtingen waartoe een belastingplichtige
of een lid van een btw-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, van het Wetboek van de belasting
over de toegevoegde waarde, eigenaar van een voor hypotheek vatbaar goed of van een

gedeelte ervan of houder van een zakelijk recht op een dergelijk goed of op een gedeelte
ervan, gehouden is] – 4 maart 1993
VI.D. Europese richtlijnen inzake btw
 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting
over de toegevoegde waarde – 28 november 2006
 Dertiende Richtlijn 86/560/EEG van de Raad betreffende de harmonisatie van de
wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting – Regeling voor de teruggaaf van de
belasting over de toegevoegde waarde aan niet op het grondgebied van de Gemeenschap
gevestigde belastingplichtigen – 17 november 1986
 Richtlijn 2008/9/EG van de Raad tot vaststelling van nadere voorschriften voor de in Richtlijn
2006/112/EG vastgestelde teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan
belastingplichtigen die niet in de lidstaat van teruggaaf maar in een andere lidstaat gevestigd
zijn – 12 februari 2008
 Uitvoeringsverordening (EU) 282/2011 van de Raad houdende vaststelling van maatregelen
ter uitvoering van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van
belasting over de toegevoegde waarde – 15 maart 2011
VII. REGISTRATIERECHTEN



Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten – 30 november 1939
Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en
Griffierechten – 11 januari 1940

VIII. SUCCESSIERECHTEN 1087



Wetboek der successierechten – 31 maart 1936
Koninklijk besluit houdende aanvullende regels betreffende de inbetalinggeving van
kunstwerken ter voldoening van de successierechten, tot vaststelling van de nadere regels
betreffende de betaling en de teruggave van de schattingskosten bedoeld in artikel 83-3 van
het Wetboek der successierechten en in artikel 111, vijfde lid, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van elk
van de artikelen van de wet van 21 juni 2001 tot wijziging van de gevolgen voor de
inkomstenbelastingen van schenkingen aan de Staat en tot wijziging van de regeling voor de
afgifte van kunstwerken ter betaling van successierechten – 26 augustus 2003

IX. EUROPESE EN INTERNATIONALE BELASTINGEN







Richtlijn 2011/96/EU van de Raad betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor
moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten – 30 november
2011
Richtlijn 2003/49/EG van de Raad betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling
inzake uitkeringen van interest en royalty’s tussen verbonden ondernemingen van
verschillende lidstaten – 3 juni 2003
Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden
in de vorm van rentebetaling – 3 juni 2003
Richtlijn 2009/133/EG van de Raad van 19 oktober 2009 de gemeenschappelijke fiscale
regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil
met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor de verplaatsing van
de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat – 19
oktober 2009



OECD Model Tax Convention on Income and on Capital – 22 juli 2010

X. BURGERLIJK WETBOEK


Burgerlijk Wetboek – 21 maart 1804

XI. WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT


Wetboek van Economisch Recht – 28 februari 2013
o Boek I. Definities
o Boek II. Algemene beginselen
o Boek III. Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de
ondernemingen
o Boek IV. Bescherming van de mededinging
o Boek V. De mededinging en de prijsevoluties
o Boek VI. Marktpraktijken en consumentenbescherming
o Boek XII. Recht van de elektronische economie
o Boek XVII. Bijzondere rechtsprocedures

XII. Wetboek van Koophandel


Wetboek van Koophandel – 15 december 1872

XIII. VENNOOTSCHAPSRECHT




Wetboek van vennootschappen – 7 mei 1999
Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen – 30 januari 2001
Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 133, lid 10, van het Wetboek van
vennootschappen en tot oprichting van het advies- en controlecomite´ op de
onafhankelijkheid van de commissaris – 4 april 2003

XIV. BOEKHOUDRECHT



Koninklijk besluit tot uitvoering van de [wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de
ondernemingen] – 12 september 1983
Koninklijk besluit tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel
– 12 september 1983

XV. VERENIGINGEN EN VZW






Wet op de Beroepsvereenigingen – 31 maart 1898
[Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen
zonder winstoogmerk en de stichtingen] – 27 juni 1921
Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen – Jaarrekening van
bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder
winstoogmerk en stichtingen – 30 januari 2001
Koninklijk besluit [op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder
winstoogmerk, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk, van stichtingen en van
organismen voor de financiering van pensioenen] – 26 juni 2003





Koninklijk besluit betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen
zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen – 26
juni 2003
Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking
van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale
verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen – 19 december 2003

XVI. WITWASSEN



[Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld
en de financiering van terrorisme] – 11 januari 1993
Koninklijk besluit [tot uitvoering van artikel 28 van de wet van 11 januari 1993 tot
voorkoming van het gebruik van het financie¨le stelsel voor het witwassen van geld en de
financiering van terrorisme] – 3 juni 2007

XVII. HANDELSTRANSACTIES, BETALINGSACHTERSTAND


Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties – 2
augustus 2002

XVIII. CONTINUITEIT, FAILLISSEMENT



Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen – 31 januari 2009
Faillissementwet – 8 augustus 1997

XIX. IAB-WETGEVING











Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen – 22 april 1999
Wet betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten – 22 april 1999
Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van de wet van 22 april 1999 betreffende
de boekhoudkundige en fiscale beroepen en de wet van 22 april 1999 betreffende de
beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten – 4 mei 1999
Koninklijk besluit betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten –
4 mei 1999
Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van belastingconsulent aan natuurlijke
personen op grond van beroepservaring – 18 maart 2002
Koninklijk besluit betreffende de diploma’s van de kandidaat-accountants [en de kandidaatbelastingconsulenten] – 22 november 1990
Koninklijk besluit betreffende het toelatingsexamen, de stage en het bekwaamheidsexamen
van accountant en/of belastingconsulent – 8 april 2003
Koninklijk besluit tot vaststelling van het reglement van plichtenleer der accountants – 1
maart 1998
Koninklijk besluit tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der
Accountants – 2 maart 1989

