Nieuwsbrief 2001 nummer 5
Lijfrentepremie: (nogmaals)
Door een laatste aanpassing in de Wet I.B. 2001 is het dit jaar nog mogelijk een aanvullende lijfrente polis af
te sluiten, en de premie –welke betaald moet worden voor 1 juli aanstaande- in mindering te brengen op het
inkomen boekjaar 2000.
Inflatie:
Op de vooravond van de introductie van de euro waardt het inflatiespook sinds jaren weer eens door
Nederland. Op dit moment (cijfer per ultimo april 2001) is het inflatiecijfer 4.9 percent.
Nederland staat wat dat betreft aan kop met betrekking tot de deelnemende euro landen.
Anders vertaald: “alle remmen los: de loon-prijsspiraal”. Van een gênante vertoning naar een gevaarlijke
vertoning.
Het is inmiddels de Centrale Bank niet meer, die kan ingrijpen. Het beleid dat gevoerd wordt, wordt al
geruime tijd bepaald door de E.C.B. (Europese Centrale Bank)
Ook van de Nederlandse regering valt, naar onze overtuiging, weinig goed te verwachten, dit met het oog op
het verkiezingsjaar 2002.
Het is sowieso de overheid geweest die debet is geweest aan de groot deel van de inflatie:
We noemen er enkele:
verhoging van de Omzetbelasting van 17.5 naar 19 percent
de implementatie van de Ecotax
EU richtlijn garantie:
Over enkele maanden gaat de nieuwe EU richtlijn voor garantie van start. In het kort komt het er op neer, dat
de garantietermijn voor afnemers uitgebreid zal worden.
Dit qua voorwaarden maar ook qua looptijd.
Wij adviseren U contact op te nemen met Uw leverancier.
Inkomstenbelasting 2001:
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.
WW uitkering oudere werknemers soms verhaalbaar op werkgevers:
De Ministerraad is in week 19 akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat als een oudere werk-nemer op of na
11 mei 2001 ontslag krijgt, een deel van de WW uitkering verhaald wordt op de werkgever. Het gaat hier om
werknemers van 57.5 jaar en ouder. Het zgn. eigen risico (het ver-haalbare bedrag) is niet van toepassing als
de werknemer al 50 jaar was nadat hij / zij in dienst trad. Aldus een bericht van het Ministerie van SZW d.d.
11 mei 2001.
Om zgn. aankondigingeffecten te voorkomen, moet het wetsvoorstel een terugwerkende kracht krijgen tot en
met 11 mei 2001.
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

