NIEUWSBRIEF 2019/07

Beste,
De berichten voor deze maand:

1. Hebben we je documenten al voor de btw-aangifte ? Zo neen, graag dringend alles
aan ons t/m 30 juni !!! Het wordt een overvolle maand voor ons en de vakantie lonkt
ook een beetje hee …
2. In juli gaan we eerst btw-aangiftes opmaken en indienen, vervolgens de
jaarrekeningen van de bvba’s en NV’s neerleggen om dan weer aan te pikken met de
jaarafsluitingen
“éénmanszaken”
en
de
aangiftes
vennootschapsen
personenbelasting.
Daarom onze jaarlijkse vraag om ASAP de boekhouding binnen te brengen en alles
wat nog ontbreekt over 2018 voor de belastingaangifte.
3. Om organisatorische redenen dijken we gewoontegetrouw de telefoonlijn weer even
in:
- juli en augustus enkel in de voormiddag;
- tijdens onze vakantie (van 29/7 tem 23/8) zijn we volledig onbereikbaar.
4. Graag geven we ter info de data die tellen voor ons als boekhoudkantoor:
- indiening aangifte Personenbelasting via Tax-on-Web: 24/10/2018
- indiening aangifte Vennootschapsbelasting via Biztax: 26/09/2018
- neerlegging jaarrekeningen: ten laatste 8 maanden na einde van het
boekjaar (voor de meesten dus 31/08/2018).
Je hoeft niet meer vooruit te betalen; vanaf nu ontvang je daar een aparte
factuur voor van ons.
5. Als er nog dringende zaken op je maag liggen, contacteer ons dan tijdig. Mogelijk
kunnen we dan nog van nut zijn tussen deze hele drukke periode door…
6. Indien wij nog niet beschikken over je MYMINFIN volmacht inzake personenbelasting,
gelieve ons deze alsnog te bezorgen. De procedure kan je hieronder terugvinden.
DIT IS VOOR ONS OOOO ZOOOO BELANGRIJK !!!!
PS: vennootschappen geven ons dat ook best ineens, alsmede voor het UBO-register
(hierover volgt nog een mailing binnenkort)
7. Maar nu dan eerst die facturen en zo tot en met 30 juni a.u.b. !

Veel groetjes vanwege Luc en Ann, Lies, Gert, Tom, Miet, Soeki, Chaimae en Hilde

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.
2.
3.
4.
5.

Aanmelden op http://eservices.minfin.fgov.be/mandates/extern
Inloggen via identiteitskaart of token
Klikken op IN EIGEN NAAM
Links klikken op +CREATIE/AANMAKEN
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.

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
6. Onderaan bij DEELNEMERS bij mandaatgever MIJN ONDERNEMING
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

