NIEUWSBRIEF 2021/06
Beste,
De berichten voor deze maand:
1. Wij zijn volop bezig alle definitieve cijfers en balansen over 2020 op te maken en vragen daarvoor

vriendelijk om je dossierbeheerder hierbij snel te bedienen als er vragen zijn.
Wanneer de cijfers zo goed al afgerond zijn, zullen we eerst alvast alles eens doormailen. Zo hopen
we mogelijk een heel aantal meetings te kunnen vermijden en zeker in te korten.

2. Noteer alvast dat wij de personenbelasting mogen indienen via tax-on-web tot 21 oktober 2021.

Indien u een “Voorstel van Vereenvoudigde Aangifte” ontvangt, gelieve ons dan zeker te verwittigen,
omdat we dan slechts tijd hebben tot 15 juli 2021.
Hebben wij nog geen volmacht voor “Tax-on-Web”, voer dan even de procedure uit die je terugvindt
hieronder. Je hebt hiervoor nodig: een kaartlezer, je identiteitskaart en pincode of via een token of via
de app ITSME.
Probeer aub om géén aangiftes van “anderen” aan ons te bezorgen, want dat is voor ons
altijd veel meer werk dan verwacht en voor de betrokkene zo eenvoudig om even zelf te doen.

3. Prioritair zijn de jaarrekeningen van onze BV’s welke uiterlijk einde juli dienen neergelegd te zijn bij
de Nationale Bank. Je zal daar een apart factuurtje van ons voor krijgen.

4. VANAF 01/07/2021 WORDT DE VERKOOP AAN PARTICULIERE KLANTEN IN ANDERE EU-

LIDSTATEN GEPLAFONNEERD TOT €10.000 EX BTW VOOR ALLE EU-LANDEN SAMEN.
Overschrijdt u deze jaardrempel, dan moet hiervoor een OSS-aangifte ingediend worden in België via
het intervat-portaal, ten laatste op het einde van de maand volgend op het kwartaal. Voor meer info,
contacteer uw dossierbeheerder. Dit is al zeker van belang voor de webshop-verkopers onder jullie !!!

5. Nog eens herinneren dat nieuwe beroepsmatige investeringen voor heel 2021 nog een verhoogde
investeringsaftrek krijgen van 25%. Dat is een leuke bijkomende aftrek hee.
Natuurlijk weer niet voor personenwagens.

6. En ach ja, die personenwagens dienen dus allemaal stilaan richting nul-uitstoot te gaan. Raadpleeg
ons dus ALTIJD als je een nieuwe wil kopen op de zaak.

7. Mogen wij vriendelijk vragen ook al een beetje mee aan onze vakantie te denken? Breng daarom
zeker de papieren van het 2e kwartaal voor de btw-aangifte binnen vóór 5 juli a.u.b. Wij hebben
maar tijd tot 20 juli en de maand juli is sowieso al een hele drukke. Kan je ons onmogelijk papieren
bezorgen, laat het dan even weten zodat wij eventueel de vakantieregeling toepassen.
“Dikkere” dossiers mogen gerust al een eerste deel in de loop van juni bezorgen.
En de OkiOki-gebruikers onder jullie kennen dit probleem natuurlijk niet meer, waarvoor dank !

8. Onze jaarlijkse vakantie zal ingaan op donderdag 22 juli en loopt tot en met vrijdag 20 augustus. Het

laatste stuk van augustus, tot en met woensdag 1 september, zal onze bezetting nog niet volledig zijn
en zal steeds in de namiddag achter gesloten deuren gewerkt worden.

9. Info over de coronamaatregelen vind je nog steeds op onze website:

https://www.hulpkantoor.be/sites/default/files/downloads/CORONA%20INFO%2001062021.pdf
Met zomerse groeten vanwege
Luc en Ann, Lies, Gert, Miet, Soeki, Chaimae, Hilde en Karlien

PROCEDURE VOOR HET GEVEN VAN EEN VOLMACHT TAX-ON-WEB EN BTW
AAN PEETERS-DEWACHTER HULPKANTOOR
Wat heb je nodig? Een token of via de app ITSME 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. Aanmelden op http://eservices.minfin.fgov.be/mandates/extern
2. Inloggen via identiteitskaart of token of via ITSME
3. Klikken op IN EIGEN NAAM
4. Links klikken op +CREATIE/AANMAKEN
5. 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.
6.
7.
8.

Aanmelden op http://eservices.minfin.fgov.be/mandates/extern
Inloggen via identiteitskaart of token of via ITSME
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
Onderaan bij DEELNEMERS bij mandaatgever MIJN ONDERNEMING aanduiden (gegevens
verschijnen automatisch).
Bij mandaathouder ZOEK selecteren, vul ons ondernemingsnummer 0461700402 in en klik
op ZOEK (onze gegevens verschijnen automatisch), klik op SELECTEER DE
MANDAATHOUDER
Dan klikken op VALIDEREN, onderaan akkoord met de voorwaarden verklaren en
BEVESTIGEN

