
 
 

NIEUWSBRIEF 2022/10 
 

 

 

Beste, 

 

De berichten voor deze maand: 

 

 

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

- De deadline voor vennootschapsbelasting is  17/10/2022 

- Btw-aangiftes tegen uiterlijk 20/10/2022 

- Aangiftes personenbelasting via Tax-on-Web uiterlijk 28 oktober 2022  

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 2022 voor de btw-aangifte te bezorgen.   

 

* een belangrijke vraag van ons aan de klassieke papier-bezorgers: 

omdat wij vanaf nu vele dossiers die nog op papier bezorgd worden zelf 

gaan inscannen, vragen wij om de documenten zo naakt mogelijk af te 

leveren aan ons. Dat wil vooral zeggen zonder nietjes of zaken bij 

mekaar gekleefd en zo *                       * Wij danken jullie bij voorbaat !!! * 

 

En onze Oki-Oki- of andere digitale gebruikers: goed erop letten dat alles t/m 

30 september opgeladen wordt hee. 

 

3.  Denk je dat 2022 fiscaal een wat zwaarder jaar wordt dan eerst ingeschat, 

dan kan er eventueel nog een voorafbetaling tegen 10 oktober gedaan. 

Overleg eventueel even met je dossierbeheerder. 

 

4.  Zware indexaties in België: vanaf 2023 zullen nog veel meer zaken en 

diensten duurder worden. Wapen jezelf hier ook tegen en bekijk je eigen 

prijszettingen eens grondig voor 2023. Bereid je klanten daar mogelijk al wat 

op voor, zoals wij nu ook al een beetje doen via deze weg. 

PS: intussen is de indexatie al meer dan 11% voor dit jaar !! 

 

5.  Tijdens de herfstvakantie (van 31/10 tem 4/11) zijn we er even tussenuit en 

telefonisch niet bereikbaar.  Bij dringende zaken graag een mail naar 

team@hulpkantoor.be, deze zal opgevolgd worden.   

Vanaf  7/11 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, Hilde, Maya en Anouar  
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