Nieuwsbrief 2001 nummer 1
Autokosten forfait (1):
Onder verwijzing naar onze laatste nieuwsbrief van vorig jaar d.d. 18 december 2000, kan ge-meld worden dat
er thans een eerste aanscherping van de ritten administratie vanaf 1 januari 2001 heeft plaatsgevonden.
Voor zowel gele als wel voor de zgn. grijze kentekens:
0 tot 500 privé kilometers: een sluitende ritten administratie
500 tot 4000 privé kilometers: een privé ritten administratie
4000 tot 7000 privé kilometers: een sluitende ritten administratie
Inmiddels is het niet meer de vraag of de belastingplichtige hier al dan niet gelukkig mee moet zijn, het is
meer de vraag hoe hier mee om te gaan.
Ter voorkoming van allerlei discussies met de Belastingdienst achteraf, blijven wij U adviseren altijd een
volledige ritten administratie bij te houden!
Indien U de Nieuwsbrief d.d. 18 december 2000 niet meer in Uw bezit heeft, kan deze koste-loos (bij voorkeur
per telefax (035) 694 22 37) besteld worden.
Autokosten forfait (2):
Op 24 januari 2001 (zeer recent dus) heeft de Hoge Raad weer een belangwekkende uitspraak gedaan.
De casus: Belastingplichtige bestelde een auto en voordat die daadwerkelijk werd afgeleverd werd de auto nog
voorzien van een aantal opties, welke ook af fabriek gemonteerd konden wor-den. Zo werd de
cataloguswaarde van de auto kunstmatig laag gehouden. De Hoge Raad heeft hier een streep door gehaald.
Conclusie: Buiten beschouwing kunnen dus slechts blijven niet in die prijslijst voorkomende voorzieningen en
voorzieningen die na de toekenning van het kentekenbewijs zijn aangebracht.
Autokosten forfait (3):
De kilometeradministratie (in het bijzonder voor de zgn. grijze kentekens) blijft de gemoederen dusdanig
bezig houden, dat verwacht mag worden dat op niet al te lange termijn een proefpro-cedure al dan niet via kort
geding gevoerd zal gaan worden. Met name MKB Nederland maakt zich erg sterk voor deze kwestie.
Heffings- en invorderingsrente Belastingdienst:
Vanaf 1 januari 2001 zal de Belastingdienst 4.70 percent in rekening brengen of aan U vergoe-den.
Eén en ander sluit aan bij de stijgende rente tijdens de afgelopen maanden.
Nieuwsbrieven Special reeks t.b.v. de euro:
Dit jaar zal ons kantoor diverse specials uitbrengen inzake de implementatie van de euro per 1 januari 2002.
Indien U bijzondere onderwerpen behandeld wilt zien, gelieve U dit z.s.m. kenbaar te maken aan ons kantoor.
Ook dit bij voorkeur per telefax onder nummer (035) 694 22 37 of per e-mail dinkla@dinkla.nl

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

