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659

advies 121/5

Boekhoudkundige verwerking van kapitaalaflossingen – Zie
ook: Financiële vaste activa

660

advies 151/1

Kapitaalvermindering door terugbetaling aan de vennoten of
vrijstelling van volstorting

661
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advies 2016/25

Kapitaalvermindering voor vorming van een reserve voor een
voorzienbaar verlies

663

advies 164

Passende boekhoudkundige verwerking van de tegenwaarde
van participatiecertificaten CPC’s

666

advies 139/7

Verwerking van uitgegeven inschrijvingsrechten in de
jaarrekening

advies 2009/16
advies 2010/4

Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

667
669

Omrekeningsverschillen ontstaan bij omrekening van het
kapitaal naar aanleiding van het verkrijgen van de afwijking
inzake functionele valuta – Zie ook: Afwijkingen

672

advies 2013/17

De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de
toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in
artikel 537 WIB 92

673

advies 142
advies 121/1

Uitgiftepremie

679
679

Afname van het kapitaal, van de uitgiftepremies, van de
reserve, van de overgedragen winst – Zie ook: Kapitaal

680

advies 139/7

Verwerking van uitgegeven inschrijvingsrechten in de
jaarrekening – Zie ook: Kapitaal

680

advies 139/8

Uitgifte van obligaties met inschrijvingsrechten die in
aandelen converteerbaar of terugbetaalbaar zijn, en van
aandelen waaraan het recht is gekoppeld om in te schrijven op
later uit te geven aandelen

681

advies 121/4

Voorstelling van een tabel met de wijzigingen in het eigen
vermogen en de bestemming van het resultaat van het boekjaar
– Zie ook: Kapitaal

687

3.3.10. Uitgiftepremies

advies 2011/14
advies 113/2

Herwaarderingsmeerwaarden

688
688

Herwaarderingen verricht met toepassing van de wet van
20 augustus 1947

704

advies 113/5

Herwaardering van vaste activa vóór het begin van het
boekjaar dat aanvangt na 31 december 1983

705

advies 113/6

Herwaardering van afschrijfbare activa – Intercommunale
verenigingen en gemeentebedrijven – Toepassing van
afschrijvingen berekend op basis van jaarlijks geïndexeerde
balanswaarden

advies 121/3
advies 121/4

Mutaties binnen het eigen vermogen – Zie ook: Kapitaal

707
709

Voorstelling van een tabel met de wijzigingen in het eigen
vermogen en de bestemming van het resultaat van het boekjaar
– Zie ook: Kapitaal

709

advies 181/1

De boekhoudkundige verwerking van het bedrag waarmee de
waarde stijgt van de voorraad van erkende
diamanthandelaars ingevolge de herwaardering hiervan met
toepassing van de wet van 26 november 2006 – Zie ook:
Voorraden en bestellingen in uitvoering

709

3.3.11. Herwaarderingsmeerwaarden
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advies 2016/23

Herwaarderingsmeerwaarden: gevolgen van de wijzigingen
aan artikel 57 KB W.Venn. door het koninklijk besluit van
18 december 2015

715

3.3.12. Reserves
advies 121/1
advies 121/3
advies 121/4

advies 131/1
advies 131/2

710

Afname van het kapitaal, van de uitgiftepremies, van de
reserves, van de overgedragen winst – Zie ook: Kapitaal
Mutaties binnen het eigen vermogen – Zie ook: Kapitaal

715
715

Voorstelling van een tabel met de wijzigingen in het eigen
vermogen en de bestemming van het resultaat van het boekjaar
– Zie ook: Kapitaal

715

Overboeking van winsten naar de belastingvrije reserves –
Verwerking in de jaarrekening van de investeringsreserve

715

Toevoegingen en onttrekkingen – Boekhoudkundige
verwerking

718

advies 134/1

Verwerking in de boekhouding en de jaarrekening van de
belastingbesparing ingevoerd door het KB nr. 16 van 9 maart
1982

advies 134/2
advies 2010/8
advies 2012/7

Belastingvrije provisie voor sociaal passief
Financiële steunverlening

720
721
722

De boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde
van de investeerder – Zie ook: Geldbeleggingen

724

advies 2013/15

De boekhoudkundige verwerking van de verhoogde aftrek van
bepaalde kosten die fiscaal wordt aanvaard boven het bedrag
van de werkelijk gedane of gedragen kosten mits naleving van
de onaantastbaarheidsvoorwaarde

725

advies 2015/1

Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van
de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf
1 januari 2015)

728

advies 2015/2

Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve
(Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke
aanslag op deze liquidatiereserve

736

advies 2015/6

Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve
bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10
augustus 2015) en de bijzondere aanslag op deze
liquidatiereserve

741
747

3.3.13. Overgedragen winst (verlies)
advies 121/1

Afname van het kapitaal, van de uitgiftepremies, van de
reserves, van de overgedragen winst – Zie ook: Kapitaal

advies 121/3
advies 121/4

Mutaties binnen het eigen vermogen – Zie ook: Kapitaal

747
747

Voorstelling van een tabel met de wijzigingen in het eigen
vermogen en de bestemming van het resultaat van het boekjaar
– Zie ook: Kapitaal

747
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3.3.14. Kapitaalsubsidies

748

advies 2013/14

De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde
belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de
uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies

advies 2011/13
advies 2014/2

Overheidssubsidies

748
756

De boekhoudkundige verwerking van ontvangen
overheidssteun in de vorm van een terugvorderbaar voorschot

769

advies 2009/3

Boekhoudkundige verwerking van kapitaalsubsidies waarvan
de toekenning en/of de uitbetaling over verschillende jaren
wordt gespreid

advies 121/3
advies 121/4

Mutaties binnen het eigen vermogen – Zie ook: Kapitaal

773
789

Voorstelling van een tabel met de wijzigingen in het eigen
vermogen en de bestemming van het resultaat van het boekjaar
– Zie ook: Kapitaal

789

advies 2015/7

Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van
de productievennootschap (raamovereenkomsten getekend
vanaf 1 januari 2015) – Zie ook: Immateriële vaste activa

789

3.3.15. Voorschot aan vennoten op verdeling van het netto-actief
advies 2010/22

Boekingswijze van een voorschot op de verdeling van het
netto-actief

3.3.16. Voorzieningen
advies 107/8
advies 107/10

Boekhoudkundige verwerking van de voorzieningen voor
risico’s en kosten
Boekhoudkundige verwerking van voorzieningen voor
uitzonderlijke risico’s en kosten

790
792
792

Verplichtingen voortvloeiend uit brugpensioen

793
794
796

Vaststelling van het bedrag van een voorziening voor
pensioenen of brugpensioenen

797

advies 107/3
advies 107/3bis
advies 107/9

Verplichtingen voortvloeiend uit brugpensioen

advies 107/13

Voorzieningen voor geïndexeerde pensioenen en
brugpensioenen

advies 107/12
advies 128/3
advies 107/1
advies 107/2

Pensioenvoorzieningen

advies 107/4

Voorzieningen voor de schulden ten opzichte van het personeel
bij sluiting van de onderneming

advies 107/5
advies 107/6

Devaluatie van de Belgische frank

advies 107/7
advies 107/11

Risico’s en verliezen waarvan de waardering aleatoir is
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Voorzieningen voor grote herstellings- of onderhoudswerken

798
799
800
801

Voorzieningen voor prijsschommelingen – Voorzieningen met
een algemeen karakter

802

Bijkomende aanslag na balansdatum

Waarborgen verbonden aan de verkoop van goederen of het
leveren van diensten
Opbrengsten waarover betwisting bestaat

804
805
806
807
809
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advies 107/14

Voorzieningen voor bezoldigingen bij volledige of gedeeltelijke
vrijstelling van te leveren arbeidsprestaties

advies 153/2
advies 126/12

Loonmatiging (bezoldigingen van bestuurders)

810
812

Boeking van uitzettingsvergoedingen betaald door de
eigenaar en van de kost van werken ten laste van de verkoper
– Zie ook: Materiële vaste activa

813

advies 148/3

Toerekenen van kosten als gevolg van een
waarborgovereenkomst

advies 152/6
advies 175/1

Risico’s verbonden aan bestellingen van vaste activa

814
815

Verwerking in de jaarrekening over het boekjaar 1996 en de
daaropvolgende boekjaren, van de “Maribel bis en ter”-steun
toegekend voor de boekjaren 1993, 1994, 1995 en 1996

816

advies 175/2

Verwerking in de jaarrekening over het boekjaar 1999 van de
“Maribel bis en ter”-steun toegekend voor de boekjaren 1993,
1994, 1995 en 1996

821

advies 158/1

Boekhoudkundige verwerking van de aankoop, afschrijving en
ontginning in concessie van natuurlijke rijkdommen – Zie
ook: Immateriële vaste activa

advies 134/2
advies 127/2

Belastingvrije provisie voor sociaal passief – Zie ook: Reserves

823
823

Waardevermindering op aandelen – Voorziening voor risico’s
verbonden aan niet-opgevraagd gedeelte – Zie ook: Financiële
vaste activa

823

advies 2009/9

Boekhoudkundige gevolgen van de aanvaardingsplicht inzake
afgedankte elektrische en elektronische apparaten

advies 2012/3
advies 2012/19

De boekhoudkundige verwerking van aandelenoptieplannen

824
856

Goederen verworven tegen betaling van een lijfrente – Zie
ook: Materiële vaste activa

863

De boekhoudkundige verwerking van de afzonderlijke aanslag
op interne pensioenvoorzieningen

864

advies 2013/6

865

3.3.17. Uitgestelde belastingen

nieuw

advies 2013/14

De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde
belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de
uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies –
Zie ook: Kapitaalsubsidies

advies 2016/21

Actualisatie van uitgestelde belastingen

865
866
868

3.3.18. Schulden
advies 2/1

Individuele klanten- en leveranciersrekeningen – Zie ook:
Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten
hoogste een jaar

868

advies 137/3

Schulden op meer dan één jaar – Prefinanciering van
langlopende leningen

868

advies 137/4

Renteloze vorderingen (schulden) en vorderingen (schulden)
met een abnormaal lage rente, op meer dan een jaar – Zie ook:
Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten
hoogste een jaar

869
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advies 137/9

advies 159/1

Actualisering van vorderingen en schulden op korte termijn –
Zie ook: Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en
op ten hoogste een jaar
Schulden op meer dan één jaar waarvoor geen of slechts een
abnormaal lage rente verschuldigd is – Fiscale impact

advies 159/2
advies 133/3
advies 133/4

Specifiek achtergestelde leningen

advies 134/3
advies 136/1
advies 141
advies 146/1
advies 128/1

Investeringsaftrek

Schulden voortvloeiend uit de bestemming van het resultaat
Schulden uit de resultaatbestemming: dividenduitkering aan
een onderneming die ten minste 25% bezit van het kapitaal
van de vennootschap die het dividend uitkeert

869
870
872
873

Belastingschulden – Sociale schulden: verwijlinteresten

875
877
878
879
881

Betwiste fiscale aanslag – Zie ook: Vorderingen
terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een
jaar

882

Voorwaardelijke obligaties
Fictieve roerende voorheffing

advies 128/2

Betwiste fiscale aanslag – Zie ook: Vorderingen
terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een
jaar

advies 2011/3
advies 161/1

Boekhoudrechtelijke verwerking van betwiste schulden

advies 163
advies 2011/9

Boekhoudkundige verwerking van in-substance defeasance

884
885

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de
gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen –
Zie ook: Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en
op ten hoogste een jaar

886

advies 170/1

Boekhoudkundige verwerking van niet-betaalde schulden
wegens ontoereikend actief bij het sluiten van de vereffening

887

advies 150/4

Investering voor een rationeler energieverbruik –
Geïntegreerd energiebeheerprogramma – Zie ook: Materiële
vaste activa

887

advies 139/8

Uitgifte van obligaties met inschrijvingsrechten die in
aandelen converteerbaar of terugbetaalbaar zijn, en van
aandelen waaraan het recht is gekoppeld om in te schrijven op
later uit te geven aandelen – Zie ook: Uitgiftepremies

887

advies 164

Passende boekhoudkundige verwerking van de tegenwaarde
van participatiecertificaten CPC’s – Zie ook: Kapitaal

887

advies 2010/13

Boekhoudkundige verwerking van de belasting over de
toegevoegde waarde in hoofde van de leden van een BTWeenheid – Zie ook: Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan
een jaar en op ten hoogste een jaar

advies 2011/16

De boekhoudkundige verwerking van derdenrekeningen
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Aansprakelijk vertegenwoordiger t.o.v. het belastingbestuur –
Zie ook: Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en
op ten hoogste een jaar

882
883

888
889
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advies 2011/18

De boekhoudkundige verwerking van de renteswap (Interest
Rate Swap) – Zie ook: Geldbeleggingen

advies 2012/16
advies 2012/20

De boekhoudkundige verwerking van wentelkredieten

899
900

De boekhoudkundige verwerking van de betaling van een
schuld van de vennootschap door een derde die zich hiertoe als
borg heeft verbonden ten aanzien van de schuldeiser

902

advies 2016/10

Schulden en vorderingen: gevolgen van de wijzigingen aan
artikel 67 KB W.Venn. door het koninklijk besluit van
18 december 2015 – Zie ook: Vorderingen op meer dan een
jaar en op ten hoogste een jaar

advies 2016/11
advies 2016/12
advies 2016/20

Boekhoudkundige verwerking van de cross currency swap
Verjaarde schulden

903
904
913

Leveranciersschulden en schulden aan de overheid in het
kader van een WCO

916
918

3.4. BIJZONDERE REGELS M.B.T. DE RESULTATENREKENING
advies 2012/17
advies 2013/12

Erkenning van opbrengsten en kosten

918
918

Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen
met interesten en royalty’s, evenals de toewijzing van de
resultaten in de vorm van dividenden en tantièmes en de
opbrengsten die overeenstemmen met dividenden en tantièmes

923

advies 157/1

Tijdstip waarop de winst is gerealiseerd – Zie ook: Voorraden
en bestellingen in uitvoering 927

advies 157/2
advies 148/6

Realisatiebeginsel (behalve bij fusie)

927
928

Boekhoudkundige verwerking van verrichtingen afgesloten
onder opschortende voorwaarde

930

Overeenkomsten waarin gespreide of opeenvolgende prestaties
worden voorzien

932

De toepassing van de algemene boekhoudprincipes op afgeleide
financiële instrumenten – Zie ook: Algemene beginselen

933

3.4.1. Realisatiebeginsel

advies 148/1
advies 2010/12

3.4.2. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

nieuw

advies 100
advies 2013/11
advies 102
advies 103
advies 103/2
advies 103/3
advies 2016/8
advies 104
advies 105/6
advies 155/1
advies 105/2
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Omzet – Begrip
Begrip “omzet”: doorrekening van belastingen en accijnzen
Omzet – Verkopen CIF (Cost, Insurance, Freight)
Omzet – Tussenpersonen
Omzet van expediteurs
Omzet van lijnagenten
Bepaling van de omzet van een franchisenemer
Royalties
Schade en schadeverzekering
Boeking van commissies
Kosten afgewenteld op of gedragen door derden

934
934
935
937
938
940
942
943
946
947
948
949
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advies 105/5

Aanrekening van vergoedingen, van beheerders of leden van
het personeel toegekend door vennootschappen behorende tot
dezelfde groep

950
951
952
952

advies 128/8
advies 148/2
advies 2011/13
advies 2014/2

Boeking van voordelen van alle aard

advies 105/4
advies 2009/13

Vergoeding van kredieturen door de RSZ

952
953

De boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot
gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de
bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door artikel 275/3 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992

954

advies 2010/2

De boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot
gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de
bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door artikel 275/3 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 – Update

959

advies 2010/11

Boekhoudkundige verwerking van loontussenkomst door de
overheid in hoofde van de werkgever

961

advies 2011/22

Boekhoudkundige verwerking van de door de Vlaamse
Regering gecreëerde kmo-portefeuille – Zie ook: Liquide
middelen 962

962

advies 106/4

Beding van eigendomsvoorbehoud – Uitdrukkelijk
ontbindend beding – Boekhoudkundige verwerking

advies 115
advies 130/1

Ledenbijdrage in een coöperatieve vennootschap

advies 132/5
advies 114/3

Rechten tot vertoning van films

967
968

Resultaten uit verrichtingen met dochterondernemingen – Zie
ook: Financiële vaste activa

969

Boekhoudkundige verwerking van afvalstoffen – Zie ook:
Voorraden en bestellingen in uitvoering

969

Boekhoudkundige verwerking van broeikasgasemissierechten
– Zie ook: Immateriële vaste activa

969

advies 2012/1

Boekhoudkundige verwerking van een overschot aan
broeikasgasemissierechten door een onderneming die de
nettomethode toepast – Zie ook: Immateriële vaste activa

969

advies 2009/14

Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en
warmtekrachtcertificaten – Zie ook: Immateriële vaste activa

969

advies 2011/4

Boekhoudkundige verwerking van levering/ontvangst van
handelsgoederen om niet

970

advies 2011/19

De boekhoudkundige verwerking van interestopbrengsten en
-kosten door erkende kredietmaatschappijen in Vlaanderen

971

advies 171
advies 179/1
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Vakantiegeld
Overheidssubsidies – Zie ook: Kapitaalsubsidies
De boekhoudkundige verwerking van ontvangen
overheidssteun in de vorm van een terugvorderbaar voorschot
– Zie ook: Kapitaalsubsidies

Verzekering tegen de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
de werkgever

963
966
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advies 2012/2

De boekhoudkundige verwerking van toegekende voordelen bij
het afsluiten van een huurovereenkomst

973

advies 2013/6

De boekhoudkundige verwerking van de afzonderlijke aanslag
op interne pensioenvoorzieningen – Zie ook: Voorzieningen

975

advies 2013/9

De boekhoudkundige verwerking van een herziening van de
btw op een aangekocht bedrijfsmiddel – Zie ook: Materiële
vaste activa

advies 2016/15
advies 2016/26

Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten
Kilometerheffing

advies 116
advies 137/7

Financiële kortingen

983
983

Interesten op vorderingen – Zie ook: Vorderingen op meer dan
een jaar en op ten hoogste een jaar

983

advies 147/2

Inresultaatneming van het actuariële rendement van
vastrentende effecten

984

advies 152/1

Boekingen van deviezenverrichtingen en verwerking van
tegoeden en verplichtingen in deviezen in de jaarrekening

987

advies 152/2

Boekhoudkundige verwerking van een kapitaalverhoging als
gevolg van de conversie in aandelen van obligaties uitgedrukt
in Ecu of in andere vreemde valuta

1020

advies 152/3

Boekhoudkundige verwerking van een kapitaalverhoging als
gevolg van de inbreng van een schuldvordering uitgedrukt in
vreemde valuta

1021

advies 152/4

Niet-monetaire financiële activa in deviezen (deelnemingen
en aandelen)

advies 152/5
advies 2011/18

Verwerking van omrekeningsverschillen

advies 2011/13
advies 2014/2

Overheidssubsidies – Zie ook: Kapitaalsubsidies

1024
1024

De boekhoudkundige verwerking van ontvangen
overheidssteun in de vorm van een terugvorderbaar voorschot
– Zie ook: Kapitaalsubsidies

1025

advies 2014/7

De boekhoudkundige verwerking van subsidies waarvan
de toekenning niet gegarandeerd is (eventuele rechten)

advies 2014/9

Afronding van betalingen in euro

3.4.3. Financiële opbrengsten en financiële kosten

De boekhoudkundige verwerking van de renteswap (Interest
Rate Swap) – Zie ook: Geldbeleggingen

3.4.4. Uitzonderlijke opbrengsten en uitzonderlijke kosten
advies 104
advies 105/6

nieuw

975
976
981

Royalties – Zie ook: Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Schade en schadeverzekering – Zie ook: Bedrijfsopbrengsten
en bedrijfskosten

1022
1024

1026
1029
1031
1031

advies 135/1
advies 114/3

Kosten die worden gemaakt bij de vervreemding van activa

1031
1031

Resultaten uit verrichtingen met dochterondernemingen – Zie
ook: Financiële vaste activa

1032

advies 2016/24

Uitzonderlijke resultaten: wijzigingen door het koninklijk
besluit van 18 december 2015

1033
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