NIEUWSBRIEF 2019/06

Beste,
De berichten voor deze maand:

1. Bijna 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 2018.
2. Noteer alvast dat wij mogen indienen via tax-on-web tot 24 oktober 2019.
Indien u een “Voorstel van Vereenvoudigde Aangifte” ontvangt, gelieve ons dan zeker
te verwittigen, omdat we dan slechts tijd hebben tot 11 juli 2019.
Hebben wij nog geen volmacht voor “Tax-on-Web”, voer dan even de procedure uit
die je terugvindt hieronder a.u.b. Zie dat je een kaartlezer, je identiteitskaart 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 “voorstel van vereenvoudigde aangifte” 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?
Breng daarom zeker de papieren van het 2e kwartaal voor de btw-aangifte binnen
vóór de 5e 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 29 juli en lopen tot en met 23 augustus.
Het laatste stuk van augustus, tot en met maandag 2 september, zal onze bezetting
nog niet volledig zijn en zal steeds in de namiddag achter gesloten deuren gewerkt
worden.

Met zomerse 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

