NIEUWSBRIEF 2019/05

Beste,
De berichten voor deze maand:
1. Wij zijn nu volop bezig de laatste hand te leggen aan de boekhouding en fiscale
afsluiting van 2018.
Graag dus zo snel mogelijk alle zaken aan ons bezorgen die nog enig belang
hebben bij de afsluiting 2018 en de aangifte personenbelasting a.u.b.
We denken aan jaaroverzichten, attesten/tabellen van leningen, wijzigingen in de
gezinssituatie, aankoopaktes en afrekeningen van nieuwe of verkochte gebouwen, ….
Ook de voorraadlijsten zijn onontbeerlijk in de dossiers die effectief goederen op stock
houden om te verkopen.
2. Bezorg ons ook zeker jullie aanslagbiljet over 2017 a.u.b. (aanslagjaar 2018) !!
3. Voor BVBA ’s en NV ’s met balansdatum 31/12/2018 dienen wij uiterlijk 31 juli de
jaarrekening neer te leggen en daarbij aan de NBB betalen ! Gezien deze bedragen
nu variabel zijn, vragen wij geen provisie, maar bezorgen wij jullie een factuur na de
neerlegging van uw jaarrekening.
4. Deed je nog geen voorafbetaling belastingen dit jaar en verwacht je toch wel een
afrekening van deze diensten, overleg dan even met je dossierbeheerder hierover
aub. Bij onvoldoende voorafbetaling is de intrest namelijk bijna 7% voor 2018,
aanslagjaar 2019.
5. Opgelet: Deze maand sluiten wij tijdens het verlengde weekend van OH-Hemelvaart
op donderdag 30 en vrijdag 31 mei.
Op vrijdag 10 mei wordt een lange stroomonderbreking aangekondigd vanaf 8.00u.
Denkelijk zullen wij die dag ook noodgedwongen moeten sluiten.
6. De nieuwe vennootschapswetgeving is een feit intussen. Er is overgang voorzien tot
31/12/2023. In die periode brengen wij alle dossiers up-to-date met voorrang aan
vennootschappen die sowieso ook andere zaken dienen aan te passen.
7. Tegen 30 september dienen ook alle vennootschappen in orde te zijn met het UBORegister. Alle aandeelhouders met 25% of meer van de aandelen dienen daarop
vermeld te worden.
8. 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 van deze nieuwsbrief uit de wereld helpen, zowel
voor je persoonlijk dossier als voor je eventuele vennootschap.
Ook voor het UBO-register kan dat helpen, want ook daarvoor bestaat een mandaat.

Met vriendelijke groeten 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 en UBO-Register
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

