Nieuwsbrief 2001 VT special
Voorlopige teruggave 2001:
Blijkens een persbericht van het Ministerie van Financiën te Den Haag is de termijn tot wan-neer een
voorlopige teruggave gevraagd kan worden van de zgn. Heffingskorting vervroegd tot 1 december 2001!
Naar onze optiek heeft de vervroeging van de eerder vastgestelde termijn alles te maken met de implementatie
van de euro.
Met andere woorden:
Als U of Uw partner géén of nagenoeg géén inkomen in en over 2001 heeft genoten, kan een teruggave van de
Heffingskorting in de rede liggen.
Wat te doen:
U vraagt bij de Belastingdienst een formulier aan voor voorlopige teruggave Heffingskorting 2001
U vult dit formulier zoveel mogelijk zelf al in
U plaatst zelf een handtekening onder dit formulier
U maakt vervolgens een kopie van dit formulier en zendt het per direct in
Indien U vragen wegens onbekendheid van gegevens over moet slaan, stuurt U het formulier naar ons kantoor,
waarna wij voor verdere invulling en verzending zullen zorgdragen
Vanaf 2001 zal dit tot een jaarlijks terugkerende exercitie gaan behoren!
Wel of geen inkomen over 2001:
Het invullen van het bovenstaande formulier heeft uitsluitend zin als U géén of nagenoeg géén inkomen heeft
ontvangen in 2001. Mocht U wel inkomen ontvangen hebben en U vult daaren-tegen toch het voornoemde
formulier in, dat moet U er rekening mee houden dat U al dan niet een deel terug dient te betalen aan de
Belastingdienst.
Voorts, en wij kunnen het niet voldoende benadrukken de rente kwestie 2001:
Intrest behoort vanaf 1 januari 2001 niet meer tot de belaste inkomsten, immers, spaartegoeden
vallen vanaf 1 januari 2001 in Box III.
Echter, de zgn. gerijpte rente over 2000, welke wordt bijgeschreven in 2001 is weldegelijk een inkomen dat
belast wordt! Eventueel is de rentevrijstelling van toepassing. U dient dus ook met dit aspect rekening te
houden als U overgaat tot het invullen van het formulier teuggave Hef-fingskorting 2001.
Inkomstenbelasting 2001 Box III:
Volgende maand zullen wij met een uitgebreide special komen aangaande verschillende aspec-ten van het Box
III verhaal. Tevens zullen wij een vragenlijst bijvoegen voor aanvullende gege-vens, teneinde de aangifte
Inkomstenbelasting 2001 zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.
Ondanks alle zorg die aan deze editie is besteed, blijven vergissingen mogelijk. Wij kunnen daarvoor echter
geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
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