NIEUWSBRIEF 2021/10

Beste,
De berichten voor deze maand:

1. Onze drukste periode van het jaar is nog niet gedaan:

-

De deadline voor vennootschapsbelasting is 28/10/2021
Btw-aangiftes tegen uiterlijk 20/10/2021
Aangiftes personenbelasting via Tax-on-Web uiterlijk 21 oktober 2021,
wat dus dit jaar maar één dagje na de deadline voor de btw-aangiftes
valt!! (wij begrijpen dat niet, eerlijk gezegd)
Onze excuses voor mogelijk een iets tragere opvolging van andere items
deze maand.
2. Voor jullie hierbij vooral de boodschap om ons zeker snel de documenten

over het 3e kwartaal 2021 voor de btw-aangifte te bezorgen (gisteren is beter
dan vandaag !).
Deze mogen ook buiten de kantooruren in onze grote brievenbus
gedeponeerd worden.
En onze Oki-Oki- of andere digitale gebruikers: goed erop letten dat alles t/m
30 september opgeladen wordt hee.
3. Denk je dat 2021 fiscaal een wat zwaarder jaar wordt dan eerst ingeschat,

dan kan er eventueel nog een voorafbetaling tegen 11 oktober gedaan.
Overleg eventueel even met je dossierbeheerder.
4. Momenteel heel veel vragen over aankoop van personenwagens. Wij

adviseren om sowieso minimaal naar een hybride te gaan met een COuitstoot van minder dan 50g volgens de nieuwste norm. Full-electric is
natuurlijk nog beter (maar ook duurder).
Vanaf 2022 zal ook dit advies alweer wat strenger worden …
5. Een aantal steunmaatregelen worden verlengd tot eind 2021. Lees hiervoor

onze update corona info op onze website. Hou ook zeker de website van de
VLAIO en die van uw sociale kas in de gaten voor updates hierover.
6. Tijdens de herfstvakantie (van 1/11 tem 5/11) zijn we er even tussenuit en

telefonisch niet bereikbaar. Bij dringende zaken graag een mail naar
team@hulpkantoor.be, deze zal opgevolgd worden.
Vanaf 8/11 zijn wij terug bereikbaar op de normale uren.
… en laat ons maar eerst hopen op een zalig herfstzonnetje!
Met vriendelijke groeten vanwege
Luc en Ann, Lies, Gert, Miet, Soeki, Chaimae en Hilde

