Nieuwsbrief 2001 nummer 4
Minimum (jeugd)lonen:
Het heeft er alle schijn van, dat het FNV het wettelijk minimum loon voor een volwassene wil toedelen aan 18
jarigen en ouder.
Als argumentatie is het aspect: “iemand van 18 jaar is een volwassene” in de ring geworpen.
Formeel valt er op de argumentatie weinig af te dingen. Wij houden ons hart vast voor een nieuwe
loonexplosie, en dus inflatie!
Als klap op de vuurpeil, wilt hetzelfde FNV ook minimum jeugdlonen introduceren voor 13 en 14 jarigen.
Zelfstandigheidsverklaring:
Al in het laatste kwartaal van het vorige jaar was een regeling aangekondigd om te komen tot een éénluidende
regeling tussen het LISV en de Belastingdienst t.b.v. de zgn. ZZP’ers (Zelf-standigen Zonder Personeel)
Het LISV heeft maandenlang dwarsgelegen. Het zou Minister Vermeend niet zijn om de spreekwoordelijke
knuppel in het hoenderhok te werpen.
Dit heeft duidelijk effect gehad. Binnen nu en enkele weken zou één en ander al een feit kunnen zijn.
Rittenadministratie:
Het nieuwe vloekwoord vanaf 1 januari 2001 is “rittenadministratie”. Deze administratie zou dan het bewijs
c.q. de onderbouwing moeten leveren om te komen tot een lager autokostenfor-fait (beter bekend als privé
gebruik auto).
Wij zijn een voorstander om hierover vooraf overleg te plegen met de Belastingdienst. Met an-dere woorden,
als en indien U een rittenadministratie heeft, willen wij in samenspraak met U de administratie voorleggen aan
de Belastingdienst met het verzoek of het hun goedkeuring kan weg dragen.
24 uurs economie:
De 24 uurs economie staat min of meer op wankelen. De regering wil naar een regeling toe dat minstens één
dag per week een verplichte sluitingsdag wordt.
De gemeente waar de winkel gevestigd is mag dan binnen bepaalde grenzen zelf bepalen welke dag.
Vrijdag 25 mei 2001:
Op vrijdag 25 mei 2001 (de dag na Hemelvaartdag) zal ons kantoor –evenals vele andere be-drijven- gesloten
zijn.
Vanzelfsprekend kunt U ons wel (beperkt) telefonisch bereiken via het mobiele telefoonnum-mer: (0654) 90
65 01.
Lijfrentepremie:
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.
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

