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Intrest Belastingdienst 4e kwartaal 2001:
Het percentage dat de Belastingdienst in rekening brengt dan wel vergoedt bedraagt met ingang van het vierde
kwartaal 2001 4.2 percent.
Autokostenforfait 2001 en het Belastingplan 2002:
Het autokostenforfait (beter bekend als privé gebruik auto) heeft met ingang van 1 januari 2001 (zoals U
bekend) een verregaande differentiatie gekregen. Met ingang van 2002 gaat de diffe-rentiatie nog veel verder.
Of het er allemaal duidelijker en gemakkelijker door wordt is zeer de vraag.
Let op: Om te kunnen opteren voor een lager percentage dan 25% is het een absolute must dat U daarvoor een
sluitende kilometeradministratie bij moet houden. Het hebben van een zgn. black box, een GPS registratie
systeem o.i.d. alleen is niet voldoende! In voorgaande Nieuws-brieven hebben wij al eens uitéén gezet hoe een
dergelijke kilometeradministratie er uit moet zien. Als U twijfel heeft over de juistheid, dan leggen we graag
één en ander voor aan de Belas-tingdienst teneinde duidelijkheid vooraf te verkrijgen.
Voorts is het van belang, dat U kennis neemt van het volgende:
Als het Belastingplan 2002 doorgang zal vinden, zoals het nu is gepresenteerd, dan zullen de kilometers voor
het woon werk verkeer aangemerkt worden als privé kilometers!
Stallingsvergoeding en het Belastingplan 2002:
Zoals verwacht, zal de Staatssecretaris van het Ministerie van Financiën met een grote pennen-streek de zgn.
stallingsvergoeding voor de auto van de zaak doorhalen. Dan kan ook niet an-ders, want formeel fiscaal
technisch gezien is de stallingsvergoeding een belaste uitkering.
Lijfrente 2001:
Over de lijfrente in relatie met de Wet Inkomstenbelasting 2001 is al veel geschreven. Begrip-pen, als
pensioentekort, tranche berekeningen, basisruimte en reserveringsruimte zijn voor een groot deel nieuw.
Mocht U dit jaar een lijfrente storting willen doen, dan dient U er rekening mee te houden dat bedragen welke
vallen onder de basis- en reserveringsruimte vóór 31 december 2001 betaald moeten zijn, willen ze aftrekbaar
zijn voor de Inkomstenbelasting 2001.
Het advies hier: Raadpleeg tijdig Uw assurantie adviseur!
Handsfree bellen vanaf 1 januari 2002:
Zoals het er nu naar uitziet, zal het zgn. handsfree bellen met ingang van 1 januari 2002 ver-plicht worden.
Doet U dat vooralsnog niet dan hangt U een (niet aftrekbare) boete van circa € 114,-- boven Uw hoofd. In het
kader van verregaande(?) Europese “harmonisatie” kan al ge-meld worden dat bijvoorbeeld in Luxemburg de
eisen van handsfree bellen veel verder gaan dan bijvoorbeeld in Nederland. Eén ding is echter wel zeker,
eventuele boetes zullen worden verstrekt in euro’s.
Wintertijd 2001 / Zomertijd 2002:
De wintertijd is in het weekend van 27 op 28 oktober 2001 ingegaan. De zomertijd in 2002 zal aanvangen in
het weekend van 30 op 31 maart 2002. Denkt U aan het op tijd zetten van compu-ters, faxen en dergelijke?
Ondanks alle zorg die aan deze editie is besteed, blijven vergissingen mogelijk. Wij kunnen daarvoor echter
geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
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