
 

 
 

NIEUWSBRIEF 2021/03 

 

 

 

 

 

 

Beste, 

 

 

De berichten voor deze maand: 

 

 

1.  We nemen al de eerste aanloop naar de afwerkingen van 2020. Bezorg ons alles wat we maar 

kunnen gebruiken om dat jaar correct af te werken (attesten, tabellen leningen, loonfiches ed., …). 

En zij die met veel goederen in aankoop zitten, vergeet de voorraadlijst 31/12/2020 niet! 

(dit is niet van tel voor vennootschappen met ander boekjaar) 

 

2.  Vennootschappen die niet btw-plichtig zijn, graag het volledige jaardossier 2020 binnen te brengen 

aub. Dit behelst alle inkomsten en uitgaven, alsmede bankuittreksels. Ook de zaken van puntje 1. 

 

3.  Nieuw dit jaar: graag overzicht van de ontvangen overbruggingsrechten “Corona”. 

Voor Xerius- en Acerta-klanten volstaat een seintje want die vinden we zelf makkelijk terug. 

 

4.  Als je in 2020 voorafbetalingen voor de belastingen hebt gedaan, krijg je daar deze maand een 

uittreksel van. Bezorg ons dat zo snel mogelijk asjeblieft. We kunnen hier eventueel al een deel van 

terugvragen of laten aanwenden voor dit jaar indien je overschot hebt, let wel: dit kan slechts tot 

einde maart. 

 

5.  Kleine herinnering nog eens voor de jaarlijkse aangifte PROVINCIEBELASTING BEDRIJVEN en 

mogelijk ook STADSBELASTING/GEMEENTEBELASTING. Meestal moet je hiervoor niets 

ondernemen, maar anders zeker even te lezen en desnoods ons te contacteren. 

 

6.  Tegen einde deze maand moeten de BTW-LISTINGS over 2020 worden ingediend. Wij verzorgen dit 

helemaal voor jou. Mogelijk hebben we wel nog wat info nodig omtrent klanten waaraan je een 

factuur hebt uitgeschreven. Dan hoor je ons wel. 

 

7.  Neem ook even een kijkje op onze website voor een update over de corona-steunmaatregelen: je 

vindt daar alle info terug voor aanvraag crisis-overbruggingsrecht en aanvraag Vlaams 

Beschermingsmechanisme 4. 

 

8.  En intussen zien wij al veel enthousiaste OkiOki-gebruikers. Dank voor de inzet ! 

En PS: vanaf nu kunnen KBC-, Belfius- en ING-klanten hun betalingen via de QR-code rechtstreeks 

vanuit OkiOki verrichten. Nog een win !! (en binnenkort komt de facturatiemodule) 

Degenen die graag nog eens een hele uiteenzetting zien:  
De alles-wat-je-moet-weten-in 30-minuten demo (okioki.be) 

 

 

 

Denk er ook reeds aan om je BTW documenten van Q1/2021 tijdig binnen te brengen  

(ten laatste 5/4/2021) om ons toe te laten alles tijdig te verwerken. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten vanwege Luc en Ann, Lies, Gert, Miet, Soeki, Chaimae, Hilde en Karlien 

https://www.okioki.be/nl/support/de-alles-wat-je-moet-weten-in-30-minuten-demo?utm_medium=email&_hsmi=113494143&_hsenc=p2ANqtz-96ZKe-coSkP4Z1tHkbvIR9dZcS3Vydqun_AYo8Fs44qJne0ZQvE2pgNuaJJtYHZOToXaG9GPX0n73Nsr44fZNlyBdO_g&utm_content=113494143&utm_source=hs_email

