NIEUWSBRIEF 2018/05

Beste,

De berichten voor deze maand:

1. Wij zijn nu volop bezig de laatste hand te leggen aan de boekhouding en fiscale
afsluiting van 2017.
Graag dus zo snel mogelijk alle zaken aan ons bezorgen die nog enig belang
hebben bij de afsluiting 2017 en de aangifte personenbelasting a.u.b.
We denken aan jaaroverzichten, attesten van leningen, wijzigingen in de
gezinssituatie, aankoopaktes en afrekeningen van nieuwe of verkochte gebouwen, ….
Ook de voorraadlijsten zijn onontbeerlijk in de dossiers die effectief goederen op stock
houden om te verkopen.
2. Bezorg ons ook zeker jullie aanslagbiljet over 2016 a.u.b. (aanslagjaar 2017) !!
3. Voor BVBA ’s en NV ’s met balansdatum 31/12/2017 dienen wij uiterlijk 31 juli de
jaarrekening neer te leggen en daarbij aan de NBB betalen ! Gezien deze bedragen
nu variabel zijn, vragen wij geen provisie, maar bezorgen wij jullie een factuur na de
neerlegging van uw jaarrekening.
4. Deed je nog geen voorafbetaling belastingen dit jaar en verwacht je toch wel een
afrekening van deze diensten, overleg dan even met je dossierbeheerder hierover
aub. Bij onvoldoende voorafbetaling is de intrest namelijk bijna 7% voor 2018,
aanslagjaar 2019.
5. Vanaf oktober zou er mogelijkheid komen om gebouwen te verhuren mét btw.
Dat kan in sommige dossiers wel eens deuren openen op een grote btw-recuperatie.
Is nog niet definitief, maar toch …
6. Intussen heeft onze recent bijgekomen medewerkster Liesbeth dan toch nog gekozen
om een andere weg in te slaan.
Haar dossiers zijn momenteel verdeeld onder de andere medewerkers en worden
dan gesuperviseerd door Luc en Hans.
Er wordt momenteel gezocht naar een bijkomende boekhouder-fiscalist teneinde nog
wat meer kennis en slagkracht in huis te halen.
7. Opgelet: Deze maand sluiten wij tijdens het verlengde weekend van OH-Hemelvaart
op donderdag 10 en vrijdag 11 mei.

Met vriendelijke groeten vanwege Luc en Ann, Lies, Gert, Tom, Miet, Soeki en Martine

