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Belasting betaling: (nogmaals)
Mede door de implementatie van de euro is bij de Belastingdienst op 31 december 2001 geen enkele
mogelijkheid betalingen te verwerken.
Dientengevolge heeft de Belastingdienst bepaald dat de betaling over de maand november uiter-lijk op 28
december bij de Belastingdienst binnen moet zijn.
Ter voorkoming van boetes en andere narigheden adviseren wij U deze datum voor U zelf al naar voren te
halen, temeer daar de kerstdagen in dezelfde week vallen.
Kantoor Dinkla & Dinkla:
In verband met de kerstdagen alsmede met de jaarwisseling is ons kantoor in ieder geval op maandag 24
december en op maandag 31 december 2001 gesloten.
Op donderdag 27 december en vrijdag 28 december 2001 zal ons kantoor beperkt bereikbaar zijn.
Ziekenfondsgrens 2002:
De ziekenfondsgrens voor werknemers tot 65 jaar is vastgesteld op € 30.700,--, voor boven de 65 jaar €
19.550,--. Voor zelfstandigen op € 19.650,-De euro vergoeding:
Het Ministerie van Financiën heeft verklaard, dat de vergoeding voor het verzamelen van gul-denstukken en
het afstorten in afzonderlijke zakken van € 11 geheel belastingvrij zal zijn.
Met andere woorden, géén Omzetbelasting, géén Inkomstenbelasting en géén Vennootschaps-belasting.
Nimmer maken ze het gemakkelijk, maar deze ene keer (we moeten het toegeven) wel leuker.
Kilometerheffing:
Het kabinet is akkoord gegaan met de implementatie van de kilometerheffing, dit als vervanger van de
Motorrijtuigenbelasting. Het is de bedoeling dat de totale lasten voor de weggebruikers ongeveer gelijk
blijven. Het omslagpunt ligt bij circa 18.000 kilometer per jaar.
Lijfrente:
Traditioneel wordt U in de maand december bestookt met mailings van verzekeringsmaat-schappijen en of
assurantie tussenpersonen. Als U besluit om te gaan betalen, laat U zich dan zeer goed voorlichten door Uw
assurantie adviseur. Er is namelijk heel veel veranderd!
Redactie Dinkla & Dinkla Nieuwsbrief:
De redactie van de Dinkla & Dinkla Nieuwsbrief wenst U alvast prettige kerstdagen en een voorspoedige
jaarwisseling toe.
Op 31 december om 24.00 uur nemen zo’n 16 miljoen Nederlanders afscheid van de gulden.
Op 1 januari 2002 begroeten meer dan 300 miljoen (waaronder dezelfde 16 miljoen Nederlan-ders) de euro.
Dus niet alleen een prettige jaarwisseling, maar ook een voorspoedige muntwisseling!
Wettelijke intrest per 1 januari 2002:
De wettelijke intrest per 1 januari 2002 wordt verlaagd van 8 naar 7 percent.
Ondanks alle zorg die aan deze editie is besteed, blijven vergissingen mogelijk. Wij kunnen daarvoor echter
geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
Ook deze Nieuwsbrief is een extra service van Kantoor Dinkla & Dinkla

