
 
 

 

 

                                                                      NIEUWSBRIEF 2017/12 

 

 

 

 

Beste, 

 

De berichten voor deze maand: 

 

 

1.  December: huiselijke warmte, lichtjes, gezelligheid, nog eens aan je boekhouder 

denken … (ook al past dat laatste niet altijd in deze eindejaarsmaand). 

 

2.  Contacteer zeker je dossierbeheerder als je nog wat zit te tobben over 2017. Zo 

denken we aan extra aanbetaling belastingen of sociale bijdragen, nog een laatste 

investering, een versnelde terugvraag van voorafbetalingen, … 

 

3.  VERGEET JE VOORRAAD NIET TE TELLEN OP 31 DECEMBER !!! 

 

Dit natuurlijk alleen indien je goederen aan- en verkoopt of een grote massa nog te 

verbruiken goederen in huis hebt. 

 

4.  Onze kerstvakantie zal lopen vanaf vrijdagmiddag 22 december tot maandag 8 

januari. Onze telefoonlijn zetten we af vanaf donderdagmiddag de 21
ste 

tot en met 

maandag 1 januari.  Hou daar rekening mee als je ons nog zou nodig hebben.  

Dringende zaken kunnen tijdens die periode gemaild worden naar 

team@hulpkantoor.be.  Deze mail zal regelmatig gecheckt worden. 

Vanaf dinsdag 2 januari zal het kantoor al regelmatig bemand zijn zodat papieren voor 

de btw-aangifte vh 4
e
 kwartaal zeker kunnen aangepakt en mogelijk reeds verwerkt 

worden. 

 

5.  Er is dus al snel een btw-aangifte te doen na deze kerst- en Nieuwjaarsperiode. 

Graag zien wij dus zo snel mogelijk de facturen en bankuittreksels tot en met 

31/12/2017 richting Lint komen. 

De grote brievenbus vooraan staat natuurlijk volledig ter beschikking en zal regelmatig 

geledigd worden. 

 

6.  Normaal wordt voor het einde van het jaar het “zomerakkoord” van onze regering 

bekrachtigd. Dit heeft nogal wat gevolgen in belastingland, maar heeft hele grote 

verschillen indien je éénmanszaak of vennootschap bent. 

Een samenvatting vind je in bijlage en tevens op onze website. 

Belangrijk voor iedereen in ieder geval: 

- investeringen krijgen extra aftrek van 20% in 2018 en 2019. 

- voorafbetaling belastingen wordt terug een “must” wegens hoger afstraffing 

- … 

 

7.  Nu dus nog even hard werken en dan ons hoofd volledig leeg voor de feesten ! 

PRETTIG JAAREINDE ALVAST !! 

 

 

Vanwege Luc en Ann, Lies, Gert, Tom, Miet, Liesbeth en Soeki 
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