NIEUWSBRIEF 2020/12

Beste,
De berichten voor deze maand:
1. December: de “gezelligste” periode van het jaar komt eraan: kerstboom, lichtjes,
feestjes binnen het gezin, voor ieder op zijn manier om nooit meer te vergeten …
2. Neem nog even tijd om aan je boekhouder te denken en contacteer zeker je
dossierbeheerder als je nog wat vragen hebt over 2020 . Zo denken we aan extra
aanbetaling belastingen of sociale bijdragen, nog een laatste investering, een
versnelde terugvraag van voorafbetalingen, …
PS: de hoge Corona-Investeringsaftrek van 25% is verlengd tot einde 2022.
3. VERGEET JE VOORRAAD NIET TE TELLEN OP 31 DECEMBER !!!
Dit natuurlijk alleen indien je goederen aan- en verkoopt of een grote massa nog te
verbruiken goederen in huis hebt.
4. Onze telefoonlijn zetten we af tijdens onze kerstvakantie: die zal lopen vanaf
maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021. Hou daar rekening
mee als je ons nog nodig zou hebben.
5. Er is dus al snel een btw-aangifte te doen na deze kerst- en Nieuwjaarsperiode.
Graag zien wij dus zo snel mogelijk de facturen en bankuittreksels tot en met
31/12/2020 richting Lint komen.
De grote brievenbus vooraan staat natuurlijk volledig ter beschikking en zal
regelmatig geledigd worden.
6. Er circuleren heel wat phishingmails over terugbetalingen en tegoeden of subsidies
van de overheid. Contacteer ons meteen bij ontvangst van dergelijke mails en klik
niet op de links in de mails.
7. Sinds 1 mei 2019 was het nieuwe vennootschapsrecht van kracht. Denk eraan om
bij toekomstige wijzigingen in uw vennootschap dit ook mee in orde te brengen. Dit
moet uiterlijk tegen 31/12/2023 gebeuren. Voor meer info hierover kan je terecht bij
je dossierbeheerder. Wij volgen dat ook mee op hoor.
8. Wij zijn in deze laatste periode van het jaar hard bezig met allemaal onderzoeken
van software voor onze klanten, waarbij het kriebelt om ook wat meer te digitaliseren.
De nodige suggesties volgen eerstdaags !
9. Nu dus nog even hard doorwerken en daarna kunnen we genieten van een rustig
eindejaar!

PRACHTIGE FEESTDAGEN ALVAST EN HOPEND OP EEN ANDER 2021 !!
Vanwege Luc en Ann, Lies, Gert, Miet, Soeki, Chaimae, Hilde en Karlien

