NIEUWSBRIEF 2017/10

Beste,

De berichten voor deze maand:

1. Nu we net alle aangiftes in de vennootschapsbelasting indienden, kondigt zich alweer
een lekker volle maand aan:
Btw-aangiftes tegen uiterlijk 20 oktober
Aangiftes personenbelasting via Tax-on-Web uiterlijk 26 oktober
Onze excuses voor mogelijk een iets tragere opvolging van andere items deze
maand.
2. Tijdens de maand oktober dijken we de telefoonlijn weer even in:
- tot aan de start van de herfstvakantie (30 oktober) enkel in de voormiddag te
bereiken van maandag 9/10 tem vrijdag 27/10.
- tijdens de herfstvakantie (van 30/10 tem 3/11) zijn we ook enkel in de voormiddag
telefonisch te bereiken tussen 9 en 12u daar niet alle dossierbeheerders aanwezig
zullen zijn. Bij dringende zaken graag een mail naar team@hulpkantoor.be, deze zal
opgevolgd worden.
- Vanaf 6/11 gaat onze telefoonlijn gewoontegetrouw weer de volledige werkdag
open op dinsdag en donderdag, en enkel de voormiddag op maandag, woensdag en
vrijdag.
3. Voor jullie hierbij vooral de boodschap om ons zeker snel te bedienen van de facturen
e
over het 3 kwartaal 2017 voor de btw-aangifte (gisteren is beter dan vandaag !).
Deze mogen ook buiten de kantooruren in onze grote brievenbus gedeponeerd
worden.
4. Denk je dat 2017 fiscaal een wat zwaarder jaar wordt dan eerst ingeschat, dan kan er
eventueel nog een voorafbetaling tegen 10 oktober gedaan.
Wordt 2017 eerder een zwak fiscaal beestje en deed je mogelijk teveel
voorafbetaling, dan kunnen wij een deel terugvragen of overzetten naar 2018.
Bekijk het eens of vraag na bij je dossierbeheerder.
5. Met pijn in ons hart nemen we vandaag afscheid van Inge, onze secretaresse en
duizendpoot. Ze stapt fier mee in de zaak van haar vriend.
Intussen heeft ze wel Soeki opgeleid (volledig “Suk Wah”) en die zal dus proberen om
op een even fantastische wijze Inge haar werk voort te zetten.
In het begin zal dat zeker even zoeken en tasten worden !
… en hopelijk kunnen we nog af en toe genieten van een zalig herfstzonnetje! …

Met vriendelijke groeten vanwege
Luc en Ann, Lies, Inge, Gert, Tom, Miet, Hans, Liesbeth en Soeki

