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Intrest Belastingdienst 2e kwartaal 2001:
Het intrest percentage dat de Belastingdienst hanteert tijdens het tweede kwartaal is verlaagd naar 4.10
percent.
Chipknip versus Chipper:
Enkele jaren geleden heeft de Postbank haar “eigen” Chipknip ontwikkeld. De overige banken hebben dat ook
gedaan.
De Chipper heeft “het loodje moeten leggen” ten gunste van de Chipknip, iets wat al jaren ge-leden voorspeld
werd.
De Chipper zal de euro niet meer meemaken!
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.
In Box III worden de zaken vermeld als sparen, beleggen, schulden, waarde van polissen etc.
Vooral met betrekking tot de verzekeringspolissen is heel veel te doen. Niet alleen de waarde per 1 januari
2001 is van belang, ook wanneer de polis is afgesloten, dit in verband met de ver-schillende vrijstellingen.
Wij willen U derhalve ten zeerste adviseren Uw assurantie tussenpersoon een staat op te laten maken, dit geënt
op Box III.
Mocht Uw adviseur daar om welke reden niet uit kunnen komen, dan willen wij vanzelfspre-kend daarin een
adviserende rol spelen.
Kent U de slogan nog van de Belastingdienst: “Leuker kunnen we het niet maken, wel gemak-kelijker”
Nogmaals roepen wij de Belastingdienst op om de slogan te wijzigen in:
“Leuker kunnen we het niet en gemakkelijker zullen we het niet maken”
Kosten bezwaarfase:
Zoals U ongetwijfeld bekend zal zijn, is de Belastingdienst uitermate “creatief” omgegaan met de eerste
voorlopige aanslagen Inkomstenbelasting 2001 Box I.
Dermate creatief zelfs, dat er circa 150.000 bezwaarschriften zijn ingediend.
Aanvankelijk heeft het Ministerie van Financiën aangegeven dat er geen kosten vergoeding verstrekt zou
worden, inmiddels heeft men (terecht) bakzeil gehaald.
Door ons kantoor zijn 86 bezwaarschriften verzonden, inmiddels allemaal positief gehonoreerd. Daar wij deze
kosten niet bij de cliënten in rekening zullen brengen, zal een eventuele kosten-vergoeding door het Ministerie
van Financiën uitblijven.
Ondanks alle zorg die aan deze editie is besteed, blijven vergissingen mogelijk. Wij kunnen daarvoor echter
geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
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