NIEUWSBRIEF 2018/06

Beste,
De berichten voor deze maand:
1. Eindelijk zomer … !
En dus periode van jaarrekeningen, balansen, winstberekeningen en
belastingaangiftes …
Voor boekhouders dus een helse periode van stress en dikwijls slaap-tekort.
Graag dus alle hulp van jullie om ons steeds vlot en volledig te bedienen van alle
benodigde cijfers en stukken over 2017.
2. Noteer alvast dat wij mogen indienen via tax-on-web tot 25 oktober 2018.
Indien je echter in 2017 gehuwd bent of gescheiden, dan moeten wij mogelijk “op
papier” indienen. Dat moet al vóór 29 juni !!
Hebben wij nog geen volmacht voor “Tax-on-Web”, voer dan even de procedure uit
die je terugvindt op onze website hiervoor a.u.b. Zie dat je een kaartlezer, je paspoort
en pincode bij de hand hebt.
Ook vragen wij vriendelijk om geen belastingaangiftes van “anderen” naar ons door te
schuiven als dat niet echt hoeft. Tegenwoordig is namelijk bijna alles mooi vooraf
ingevuld op tax-on-web en hebben soms daar alleen maar te bevestigen.
Ook krijgen heel veel mensen een “beslatingsvoorstel” dit jaar wat in de meeste
gevallen correct zal zijn. Voor zelfstandigen kan dat echter niet.
3. Prioritair echter zijn momenteel de jaarrekeningen van onze bvba’s en cvba’s welke
uiterlijk einde juli dienen neergelegd te zijn bij de Nationale Bank.
Een provisie dient niet meer betaald vanwege de veel lagere neerleggingskosten
tegenwoordig. Ook zijn deze niet voor iedereen dezelfde.
Je zal daar een apart factuurtje van ons voor krijgen.
4. Mogen wij vriendelijk vragen ook al een beetje mee aan onze vakantie te denken?
e
Breng daarom zeker de papieren van het 2 kwartaal voor de btw-aangifte binnen
e
vóór de 5 juli a.u.b. Wij hebben maar tijd tot 20 juli en de maand juli is sowieso al
een hele drukke. Kan je ons onmogelijk papieren bezorgen, laat het dan even weten
zodat wij eventueel de vakantieregeling toepassen.
“Dikkere” dossiers mogen gerust al een eerste deel in de loop van juni bezorgen.
5. Wij werken nu even tegen meer dan 100 per uur om ook onze jaarlijkse vakantie te
kunnen nemen. Die zou ingaan op maandag 23 juli en lopen tot en met vrijdag 17
augustus. Het laatste stuk van augustus, tot en met maandag 3 september, zal onze
bezetting nog niet volledig zijn en zal steeds in de namddag achter gesloten deuren
gewerkt worden.

Met zomerse groeten vanwege Luc en Ann, Lies, Gert, Tom, Miet, Soeki en Martine

