NIEUWSBRIEF 2019/04

Beste,

De berichten voor deze maand:

1.

**** BTW-AANGIFTE Q1-2019 ****** BTW-AANGIFTE Q1-2019 ****
Graag alle papieren over het 1e kwartaal zo snel mogelijk bij ons a.u.b.
(het kan echt niet snel genoeg zijn, ze mogen gerust ook buiten de werkuren in de
brievenbus gedeponeerd)
PS: een bijkomend document kan altijd later of in volgend kwartaal toegevoegd indien
nog nodig.

2. En als je nog leuke dingetjes hebt zoals fiches, attesten, overzichten, … die nog iets
met 2018 te maken hebben, bezorg ze ons ook aub.
3. AANSLAGBILJETTEN: bij onze klanten meestal niet geliefd, wij zien ze des te graag
naar ons komen ! (om te verwerken, niet om ze te betalen hee)
Zo kunnen we nakijken of de fiscus U hetzelfde aanrekent als wij berekend hebben
én hebben we deze ineens in onze bestanden. Dat is namelijk altijd nodig bij bv. een
kredietaanvraag of zo.
4. Graag melden wij nogmaals het belang van een “volledige volmacht Tax on web” in
eigen naam en een “volledige volmacht MYMINFIN” voor de onderneming.
Procedure zie pagina hieronder.
Dat kan in de toekomst puntje 2 en 3 van deze nieuwsbrief uit de wereld helpen,
zowel voor je persoonlijk dossier als voor je eventuele vennootschap. Doen dus !!
5. Weet ook dat we tijdens de paasvakantie (van 8 t/m 22 april) onze deuren een beetje
dicht houden om dan vooral de btw-aangiftes tijdig verwerkt te krijgen.
6. En nu in rechte lijn de lente in en hopende op nog wat positieve fiscale paaseieren …

Met veel chocolade-paas-wensen vanwege
Luc en Ann, Lies, Gert, Tom, Miet, Soeki, Chaimae, Hilde en An

PROCEDURE VOOR HET GEVEN VAN EEN VOLMACHT TAX-ON-WEB EN BTW
AAN PEETERS-DEWACHTER HULPKANTOOR
Wat heb je nodig? Een token of via eID kaartlezer met identiteitskaart:
- Een token: als je die nog niet hebt, aan te vragen via http://taxonweb.be
- eID kaartlezer: identiteitskaart en pincode.
(Uitgebreide informatie over de aanvraag en installatie eID kaartlezer vind je via http://taxonweb.be)

TAX-ON-WEB “IN EIGEN NAAM”:
1. Aanmelden op http://eservices.minfin.fgov.be/mandates/extern
2. Inloggen via identiteitskaart of token
3. Klikken op IN EIGEN NAAM
4. Links klikken op +CREATIE/AANMAKEN
5. CREATIE VAN EEN MANDAAT – MANDAATTYPE: MYMINFIN en TAX-ON-WEB PB
en GESCHILLEN
6. Onderaan bij DEELNEMERS bij mandaatgever MEZELF aanduiden (gegevens
verschijnen automatisch).
7. Bij mandaathouder ZOEK selecteren, vul ons ondernemingsnummer 0461700402 in
en klik op ZOEK (onze gegevens verschijnen automatisch), klik op SELECTEER DE
MANDAATHOUDER
8. Dan klikken op VALIDEREN, onderaan akkoord met de voorwaarden verklaren en
BEVESTIGEN

VOLMACHT BTW “IN NAAM VAN EEN ONDERNEMING”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Aanmelden op http://eservices.minfin.fgov.be/mandates/extern
Inloggen via identiteitskaart of token
Klikken op IN NAAM VAN EEN ONDERNEMING
Links klikken op +CREATIE/AANMAKEN
CREATIE VAN EEN MANDAAT – MANDAATTYPE: BIZTAX en BTW en
GESCHILLEN
Onderaan bij DEELNEMERS bij mandaatgever MIJN ONDERNEMING aanduiden
(gegevens verschijnen automatisch).
Bij mandaathouder ZOEK selecteren, vul ons ondernemingsnummer 0461700402 in
en klik op ZOEK (onze gegevens verschijnen automatisch), klik op SELECTEER DE
MANDAATHOUDER
Dan klikken op VALIDEREN, onderaan akkoord met de voorwaarden verklaren en
BEVESTIGEN

