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Inkomstenbelasting 2001: (I)
In de loop van juli 2001 zal Box III uitermate actueel gaan worden.
Voor 1 augustus 2001 zullen wij t.b.v. al onze cliënten de zgn. SO formulieren (Schattingen Ondernemers) in
moeten dienen bij de Belastingdienst.
Voor de volledige tekst verwijzen wij U naar onze Nieuwsbrief nummer 03 d.d. 31 maart 2001.
Inkomstenbelasting 2001: (II)
De Staatssecretaris van het Miniserie van Financiën (Wouter Bos) heeft inmiddels de tweede Veegwet
Inkomstenbelasting 2001 ingediend bij de Tweede Kamer.
In deze tweede Veegwet worden diverse onjuistheden en onduidelijkheden weggewerkt. Curi-eus in dezen is:
“het wegwerken van onduidelijkheden”. Indien hij echt van plan is om alle on-duidelijkheden weg te werken,
dan zullen nog vele Veegwetten volgen.
“En de veger, hij veegde voort”
Heffingsrente Belastingdienst:
Uit een persbericht van het Ministerie van Financiën hebben wij opgemaakt dat het percentage van de
Belastingdienst met ingang van het derde kwartaal 2001 op 4.45 percent gesteld zal worden.
Autokostenforfait:
Het autokostenforfait (beter bekend als het privé gebruik auto) blijft een boeiend geheel. Der-mate boeiend
zelfs, dat de Staatssecretaris van het Ministerie van Financiën op 15 juni 2001 een nieuw besluit heeft
uitgebracht. Het besluit is uitgevaardigd in de vorm van een “vraag en ant-woord”
Tal van vragen worden behandeld, waaronder wat te doen met de zgn. “grijze kentekens”, hoe om te gaan met
de kilometeradministratie enzovoorts.
Vanzelfsprekend kunt U de notitie bij ons kantoor bestellen.
Bij voorkeur per e-mail (dinkla@dinkla.nl) of anders per telefax.
Autokostenforfait en de kilometerregistratie:
Meer en meer merken wij dat cliënten zijn overgegaan tot het bijhouden van een kilometerregi-stratie.
Teneinde fiscale verrassingen achteraf te voorkomen zijn en blijven wij een absolute voorstander om de
registratie zoals U deze thans bijhoudt, voor te leggen aan de Belasting-dienst. Mochten hier opmerkingen
over geplaatst worden, dan kunt U nog tijdig ingrijpen.
Mocht Uw registratie nog niet ter goedkeuring zijn aangeboden, laat U het ons zo spoedig mo-gelijk weten.
PTT Post tarieven per 1 juli 2001:
De PTT Post zal met ingang van 1 juli 2001 haar tarieven aanpassen. Hieronder treft U enkele nieuwe tarieven
aan, op basis van postzegels:
0 tot 20 gram fl. 0,85
20 tot 50 gram fl. 1,70
50 tot 100 gram fl. 2,55
100 tot 250 gram fl. 3,40
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

