NIEUWSBRIEF 2020/11
Beste,

De berichten voor deze maand:

1. De aangiften personenbelasting dienen uiterlijk maandag 16 november te worden
ingediend via TAX-ON-WEB. We mochten namelijk rekenen op een beetje uitstel.
2. In ieder geval mag deze periode weer snel voorbij zijn, want de gewone
werkzaamheden dienen natuurlijk ook aangepakt. Mogelijk zit je zelf ook met wat
prangende vragen naar ons toe.
3. Denk er ook aan om bij ontvangst van je aanslagbiljet ons zeker een kopie of pdf te
bezorgen ter nazicht en vervollediging van je fiscale dossier.
Nog beter zou zijn om ons volmacht te geven voor MyMinfin, dan kunnen wij dit zelf
raadplegen. De procedure vind je terug op onze website. Hiervoor hebt u kaartlezer,
identiteitskaart en code nodig. (tenzij je dit natuurlijk reeds gedaan hebt … )
4. Voor al onze BTW-plichtigen (zowel maand als kwartaal): Dit jaar moet er geen extra
voorschot betaald te worden vóór eind december door COVID-19 omstandigheden.
Voor meer info hierover kan je steeds terecht bij jouw dossierbeheerder.
5. Wij sturen in de loop van de maand november alle info door wat betreft de jaarafsluiting
jaar 2019. Nog even geduld a.u.b.
6. Blijf ook onze website, die van de VLAIO en die van uw sociale kas checken voor
nieuwe steunmaatregelen mbt CORONA. (vandaag nog niet veel gepubliceerd)
7. Sinds maandag 2 november, is ons land opnieuw in lockdown en moeten wij terug van
thuis uit werken. Tijdens de herfstvakantie (van 2/11 tem 6/11) zijn we er even
tussenuit. Voor dringende zaken mag u altijd mailen naar team@hulpkantoor.be.
Vanaf 9/11 zijn wij terug paraat en telefonisch bereikbaar op de normale uren.
Dan hopen we ook meer info te kennen mbt nieuwe steunmaatregelen. Probeer ook
zeker zelf zoveel mogelijk op te volgen in je eigen vakgebied !!
8. Ondertussen merken wij ook dat onze facturen niet altijd tijdig betaald worden... Dat is
zeker ook een intern foutje van onszelf omdat we tijdens de eerste Corona-golf ons
vooral met ander werk hebben moeten bezighouden. Momenteel zijn we het hele
incasso-systeem terug aan het heropstarten, wat misschien soms wat agressief
overkomt. Onze excuses daarvoor alvast, maar wij moeten hier terug een organisatie in
vinden. Bij incorrecte aanmaningen, contacteer ons gerust hierover.
9. En nu hopen dat deze 2e golf en lockdown ons allen niet te hard raakt, noch op
professioneel als op privé- en gezondheidsgebied.
“Hou jullie taai!” vanwege
Luc en Ann, Lies, Gert, Miet, Soeki, Chaimae, Hilde en Karlien

