Nieuwsbrief 2003 nummer 11
Facturen en de BTW; de laatste ontwikkelingen:
Al eerder hebben wij aangegeven dat er nieuwe factuureisen per 1 januari 2004 ingevoerd zullen gaan worden.
Op verzoek kunnen wij U hier uitgebreide informatie over toezenden. Uw verzoek bijvoorkeur per e-mail naar
dinkla@dinkla.nl of per telefax: (035) 694 22 37
Voorlopige teruggave Heffingskorting 2003:
Indien Uw partner in 2003 geheel of nagenoeg geen inkomen heeft ontvangen, dan bestaat de mogelijkheid om
over te gaan tot het aanvragen van de heffingskorting.
Vanzelfsprekend willen wij dat voor U aansturen. Laat U het ons even weten?
Voorlopige teruggave Heffingskorting 2004:
Indien Uw partner in 2004 geheel of nagenoeg geen inkomen zal ontvangen, dan bestaat de mogelijkheid om
over te gaan tot het aanvragen van de heffingskorting.
Vanzelfsprekend willen wij dat voor U aansturen. Laat U het ons even weten?
Let op: U dient redelijk zeker te weten dat Uw partner geen of nagenoeg geen inkomen in 2004 zal genereren,
anders dient de heffingskorting weer terugbetaald te worden, dit met (niet aftrekbare) rente!
Feestdagenregeling t.b.v. Uw personeel:
Zoals eerder aan U gemeld, is de feestdagenregeling, beter bekend als de € 136,-- regeling, met ingang van 1
januari 2003 geheel komen te vervallen. Dit is ook van toepassing op een eventueel te verstrekken kerstpakket.
Als U toch een kerstpakket aan Uw personeel wilt verstrekken, dan bestaat de mogelijkheid voor de
loonbelasting de waarde van het kerstpakket te betrekken in de zgn. eindheffing. In het kort komt het er op
neer dat U als werkgever de loonbelasting geheel voor Uw rekening neemt en dat de werknemer daar verder
niets van merkt.
Van belang is overigens wel dat U ons in voorkomend geval hiervan op de hoogte brengt, dit in verband met
de aangifte loonbelasting en de jaarafsluiting 2003 van de loon- en salarisadministratie.
Bijleenregeling Eigen Woning: (ingaande 1 januari 2004)
Al in onze Nieuwsbrief nummer 10 van dit jaar hebben wij melding gemaakt van de beperking van de
hypotheekrente aftrek. Onderstaand een voorbeeld ter illustratie:
Enkele gegevens:
- Uw huidige woning levert bij verkoop € 400.000,-- op
- Op deze woning rust een hypotheek van € 230.000,-- Het verschil noemen we eigenwoning reserve en bedraagt in dit voorbeeld € 170.000,-- U koopt een nieuwe woning voor € 550.000,-- inclusief k.k. etc.
De hypotheekrente voor de woning is gelet op bovenstaande gegevens aftrekbaar voor zover de nieuwe
hypotheek niet boven de € 380.000,-- uitgaat. (€ 550.000,-- minus € 170.000,--)
Indien U voor 1 januari 2004 een schriftelijke aan- of verkoopverplichting aangaat dan is het in bepaalde
gevallen mogelijk een beroep te doen op het zgn. overgangsrecht.
U mist een editie van de Nieuwsbrief, of U wilt nog meer nieuws, kijk snel op: www.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

