Tax & Accounting

Ons kabinet specialiseert zich in fiscaal advies en boekhouding expertise voor
vennootschappen, zelfstandigen en particulieren.
We behandelen het geheel van uw boekhouding en fiscale operaties, hiernaast helpen we
u ook bij de oprichting van uw bedrijf en zijn beheer.
Onze krachten: een kwalitatief advies, een grote beschikbaarheid, de perfecte
uitgevoerde missies en ondersteuning van uw dossier en het voorrecht van uw eigen
belang en veiligheid.
Ons kabinet bevindt zich in Elsene dichtbij het Koningstuin, nummer 379 Louizalaan.
Hieronder, een onuitgebreid panel van onze diensten :
1. Onze activiteiten :
i.

Boekhouding :
Het opstellen van een boekhoudingsplan op basis van de toevertrouwde
opdracht en de aanpassingen die nodig zijn bij eventuele ontwikkelingen
van de activiteiten.
Een dubbele of simpele boekhouding beperkt tot de BTW-verplichtingen.
Vaststelling van de financiële positie voor elk kwartaal.
Eind september van elk jaar, vergelijking van de situatie op basis van 3
jaar.
Onderhoud van de aflossingstabellen.
Onderhoud van het inventarisqagenda.
Project en afsluiting van het account.

ii.

Vennootschaps recht :
Oprichting van de rapporteringsprojecten volgens de legale disposities.
Opvolging van de rapporten.
Oprichting van de jaarrekening te publiceren (balans, winst- en
verliesrekening, sociaal balans, bijlage en commentaar).
Afgeving van de jaarlijkse rekening aan de Nationale Bank van België.
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iii.

B.T.W. :
Oprichting en invoering van de B.T.W-verklaringen.
De informatie van de provisies die te betalen zullen zijn.
Oprichting en inleiding van listings.
Aanwezigheid/vertegenwoordiging bij controles alsook antwoorden op
regularisatie vragen, proces-verbaal, enz. uitgaand van de B.T.W
administratie.

iv.

Belastingen van physieke personen / bedrijven :
Opmaak van formulieren en bijlagen nodig voor de veklaring van de
belastingen voor physieke personen en belastingen op bedrijven.
Voorlopige berekening van het te betalen/terug te krijgen saldo van de
belastingen.
Opvolging van de vervroegde betaalde belastingen.
Alle formulieren en documenten die de belastbare persoon door het
fiscale recht moet invullen : onder ander verklaringen 325 en fiches
281.
Ondersteuning bij fiscale verplichtingen :




v.

Antwoord op de gevraagde informatie;
Antwoord op bekendmaking van een rcehtzetting;
Opmaking en invoering van klachten;

Sociaal recht :
Berekening van lonen en opmaak per trimester, opmaak van RSZ en
inkomstenbelastingen verklaringen in samenwerking met het sociaal
secretariaat.
Opmaak van alle documenten en verklaringen in verband met de sociale
wetgeving in samenwerking met het sociaal secretariaat.
Maandelijkse communicatie in verband met de salarissen ter attentie
van het sociaal secretariaat.
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vi.

Recht op mede-eigendom :
Elke legale opdracht alsook diegene die toegekend zijn door het medeeigendom reglement.
Controle opdrachten van de mede-eigendom rekeningen, toegekend
door de Generale Bijeenkomst (volgens de wet van 30 Juni 1994 en
nieuwe wet van de mede-eigendom 2010 Art 577-8/2).

vii.

Extra :
Tax shelter.
Fiscale vertegenwoordiging.
Begeleiding bij oprichting van een bedrijf (financieel plan,
administratieve documenten, …).
Archivering van de dossiers.
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2. Onze tarieven :
We werken voornamelijk met een uurloon te bepalen.
Mogelijkheid om een prestatie factuur aan te maken of een vaste prijs, deze
worden individueel berekend op basis van:






Aantal jaarlijkse inkomende facturen;
Aantal jaarlijkse uitgaande facturen;
Aantal financieringen per jaar;
Aantal gesalarieerde en/of zelfstandige(n);
Complexiteit van de activiteit;

Onze belangrijkste toegevoegde waarde is onze boekhouding en fiscaal advies.
Onze klanten worden door ons kantoor maar ook door ons professioneel netwerk
ondersteund. We bieden een kwalitatieve dienst en staan in voor jullie zekerheid.
We organiseren 4 jaarlijkse vergaderingen om de volgende punten te bespreken:






Trimester resultaten;
Vergelijking tussen de resultaten en de vooruitzichten;
Focus op de sterke en zwakkere punten van uw bedrijf;
Fiscale optimalisatie;
Vraag en antwoord;

Aarzel niet contact op te nemen voor verdere vragen,

Olivier Bourg
Associé

Gaëtan Chopin
Associé
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