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RJ-Uiting 2022-1 over Belasting personenauto's en
motorrijwielen (BPM) verschenen
De eerste RJ-Uiting van 2022 bevat herziene (ontwerp-)alinea's in RJ 220 en 270, waarmee
de RJ voorstelt om niet langer toe te staan dat BPM als onderdeel van de netto-omzet kan
worden gepresenteerd. Uw commentaar op RJ-Uiting 2022-1 is welkom tot 31 maart 2022. Via
onderstaande link kunt u het document downloaden.
Download hier de RJ-Uiting

Ontwerp-alinea's in RJbundel 2021 definitief
gemaakt:
RJ-Uiting 2022-2
In de in september verschenen jaareditie van
de Richtlijnen voor grote en middelgrote
rechtspersonen staan enkele ontwerpalinea's in RJ 212 en RJ 216. De RJ heeft
deze alinea's inmiddels definitief gemaakt,
zie voor meer informatie de RJ-Uiting
hieronder.
Bekijk RJ-Uiting 2022-2

Kick-off
meeting werkgroep
Duurzaamheidsverslaggeving
Op vrijdag 14 januari heeft een eerste
kennismaking en overleg plaatsgevonden
met de leden van de nieuwe RJ-werkgroep
Duurzaamheidsverslaggeving / Sustainability
Reporting. Op onze website leest u
binnenkort meer informatie over deze
werkgroep.

RJ geeft commentaar op
ED Subsidiaries without
Public Accountability

RJ reactie op EFRAG
endorsement advies
application IFRS 17 en 9

Op De RJ heeft een commentaarbrief naar de
IASB gestuurd, naar aanleiding van hun

De RJ heeft een reactie gegeven over het
draft endorsement advies van EFRAG, inzake

ED/2021/7 Subsidiaries without Public
Accountability: Disclosures. Tevens is er een
reactie gegeven op de draft commentletter van

de Initial Application IFRS 17 and IFRS 9 –
Comparative Information (amendment to IFRS
17). Meer weten? Via onderstaande link kunt u

EFRAG. Beiden leest u op de RJ-website.

de brief hieronder downloaden en lezen.

Naar de brieven

Bekijk de commentaarbrief

Raadsvergadering februari
Woensdag 16 februari 2022
10:30 uur
Op woensdag 16 februari wordt de volgende vergadering van
de Raad voor de Jaarverslaggeving gehouden. U leest op
onze website welke onderwerpen tijdens deze vergadering
besproken worden.
Naar de agenda

Raad voor de Jaarverslaggeving
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