
 

 
 

NIEUWSBRIEF 2022/09 
 

 

Beste, 

 

De berichten voor deze maand: 

 

 

1.  Na een deugddoende vakantie worden we meteen ondergedompeld in onze 

drukste periode van het jaar. Zoals we reeds hebben gemeld: de overheid 

heeft de deadlines voor dit jaar serieus door mekaar geschud: 

 

- indiening aangifte Personenbelasting via Tax-on-Web: 30/09/2022 

(ipv de normale deadline van 31/10 of zelfs later ! ) 

- indiening aangifte Vennootschapsbelasting via Biztax: 17/10/2022  

 

2.  Als je ons dus nog nuttige of noodzakelijke documenten of gegevens moet 

doorspelen over 2021, doe het zo snel mogelijk asjeblieft. Zeker als er een 

vraag komt van ons, probeer die dan snel ter harte te nemen. 

AUB: verwittig ons zeker in geval van wijziging gezinstoestand !! 

 

3.  Heb je een buitenlandse bankrekening of levensverzekering ? Geef ons ook 

zeker de gegevens en eventuele inkomsten hiervan door over 2021. 

De fiscus is daar bijzonder goed van op de hoogte tegenwoordig en boetes 

zullen vanaf dit jaar zeker volgen. 

 

4.  Denk nu ook reeds aan 5 oktober, waartegen wij alle papieren verwachten 

voor de btw-aangifte van kwartaal 3/2022.  

 

5.  Nog zin in een voorafbetaling belastingen ? Dit kan nog redelijk gunstig vóór 

10 oktober en later nog, minder gunstig, uiterlijk 20 december.  

Vennootschappen met andere boekjaren hebben natuurlijk verschoven data. 

Contacteer ons gerust als je met twijfels zit hierover … 

 

6.  Verder naderen we tevens het einde van dit jaar. Als je bang bent teveel 

belastingen of sociale bijdragen te moeten betalen volgend jaar, of met enig 

ander vraagteken zit, contacteer ons gerust. Het is altijd sneller 31 december 

dan je denkt ! 

Of andersom, als je al voorafbetaald hebt en je weet nu reeds dat dat teveel 

gaat zijn, dan kunnen we al, deels of helemaal, terugvragen. 

 

7.  Zaakvoerders met huishuur via de vennootschap: heb je al een recente 

afrekening van energie gekregen ? 

Speel ze ons door aub, alsook één van minstens 2 jaar geleden. 

 

 

 

Vele groeten vanwege 

 Luc en Ann, Lies, Gert, Miet, Soeki, Chaimae, Hilde, Maya en Anouar 


