NIEUWSBRIEF 2020/04
Beste,
De berichten voor deze maand:

1. Dat we momenteel in uitzonderlijke tijden leven, hoeft denkelijk niet meer toegelicht.
Hopelijk kan iedereen zich wat voegen naar deze vreemde situatie en vinden jullie
ook allemaal de weg naar eventuele hulp.
Volg eventueel ook altijd op onze eigen website:
http://www.hulpkantoor.be/downloads/coronavirus-belangrijke-info
Vraag ons gerust ook altijd verder om raad, maar probeer de dingen die je zelf kan
ook zelf aan te pakken (hinderpremie, overbruggingsrecht, uitstel sociale bijdragen,
uitstel lening, personeel tijdelijk werkloos, …).
2. Ook voor ons kantoor zijn het bijzonder vreemde weken geweest al. Een aantal
zieken, wat thuiswerkers en inmiddels ook proberen iedereen te helpen die wat
bijstand zoekt. We komen handen en hoofden tekort !
En die periode is zeker nog niet voorbij …
En daarna alles inhalen van meetings ed.
Momenteel werken wij verder op basis van mail-verkeer.
Indien je ons echt telefonisch nodig hebt, vraag dan even via een mailtje.
Luc zit namelijk momenteel helemaal alleen op kantoor, wat dus nog zeker tot 19 april
zal duren.
3.

**** BTW-AANGIFTE Q1-2020 ****** BTW-AANGIFTE Q1-2020 ****
Graag alle papieren over het 1e kwartaal zo snel mogelijk bij ons a.u.b.
(het kan echt niet snel genoeg zijn, ze mogen gerust ook buiten de werkuren in de
brievenbus gedeponeerd of in pdf doorgemaild – of dropbox – of wetransfer – of
zipfile - …)
PS: een bijkomend document kan altijd later of in volgend kwartaal toegevoegd indien
nog nodig.
Zo kunnen wij proberen ons werkschema voor het jaar 2020 een beetje bij te houden.
Weet dat de btw pas te betalen is tegen uiterlijk 20 juni ipv 20 april !!

4. En als je nog leuke dingetjes hebt zoals fiches, attesten, overzichten, … die nog iets
met 2019 te maken hebben, bezorg ze ons ook aub.
5. AANSLAGBILJETTEN: bij onze klanten meestal niet geliefd, wij zien ze des te graag
naar ons komen ! (om te verwerken, niet om ze te betalen hee)
Zo kunnen we nakijken of de fiscus U hetzelfde aanrekent als wij berekend hebben
én hebben we deze ineens in onze bestanden. Dat is namelijk altijd nodig bij bv. een
kredietaanvraag of zo. (indien Myminfin-volmacht dan niet nodig hoor)
6. En nu in rechte lijn de lente in en hopelijk kan de paashaas dat verschrikkelijke virus
wat verdringen …

Met veel sterkte- en houjegoed-wensen vanwege
Luc en Ann, Lies, Gert, Miet, Soeki, Chaimae, Hilde en Karlien

