Nieuwsbrief 2004 nummer 4
Internet site Dinkla & Dinkla:
Sinds de introductie van onze internet site is gebleken dat het als een groot succes gekwalifi-ceerd mag
worden. Dit is gebleken uit het aantal “hits” (bezoeken) naar de verschillende onder-delen. Een nieuw
onderdeel op onze site is: Dossiers!
In de map Dossiers vindt U tal van onderwerpen welke op dit moment (zeer) relevant zijn, dan wel
onderwerpen welke van blijvend belang zijn. Op dit moment treft U de volgende onder-werpen aan:
Beperking van de hypotheekrente aftrek
WID en MOT notitie
Actiepunten melding van betalingsonmacht
Fiscale tarieven 2004
Belastingplan 2004 definitieve versie
Minimum (jeugd)lonen per 1 januari 2004
RIE document
BHV document
Bewaarplicht administratie
O.B. factuurvereisten per 1 januari 2004
Per definitie staan alle documenten in PDF. Deze vorm van bestandsindeling is wereldwijd ge-lijk. Beschikt U
nog niet over Adobe Acrobat Reader, dan kunt U dat programma gratis down-loaden. Kijk ook daarvoor op
onze site onder de button Dossiers of Nieuwsbrief, en klik ver-volgens op het (gele) Adobe Reader logo en
volg de verdere instructies.
Sluitingsdag Kantoor Dinkla & Dinkla:
De dag na Hemelvaart, 21 mei 2004, zal ons kantoor de gehele dag gesloten zijn. Wel zijn wij bereikbaar via
ons mobiele telefoonnummer: (0654) 906 501
Uitbreiding Europese Unie per 1 mei 2004:
De Europese Unie zal met ingang van 1 mei 2004 uitgebreid worden met de volgende lidstaten:
Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.
Doet U zaken met ondernemers in één van eerder genoemde landen, dan dient U voor de om-zetbelasting
rekening te houden met de BTW identificatienummers welke van toepassing zijn in die landen!
Nieuwe loonbelastingtabellen:
Voor de derde keer dit jaar (deze keer per 1 juli 2004) zal er weer een correctie plaatsvinden op de in te
houden loonbelasting. Grosso modo zullen Uw personeelsleden er een beetje op achter-uit gaan.
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

