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Beste

en

,

Ter informatie.
Ik zag dat jullie niet in de mail stonden.

Met vriendelijke groet,
,
Contractmanager
Gemeente Utrecht
Werk en Inkomen
Unit Beleid en Kwaliteitsontwikkeling
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht
Telefoon 030-286
E-mail
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
[mailto:
Verzonden: dinsdag 4 oktober 2016 21:24
Aan:
;
;
Onderwerp: Re: Flextensie en de fiscus

Beste

,

,

@flextensie.nl]

,

Zoals vorige week aangekondigd: hierbij een scan van de brief die wij van de
belastingdienst ontvingen. Hierin is formeel de communicatie die wij hebben
gegeven bevestigd: twee betaalmomenten kunnen onbelast blijven, mochten
jullie via een regiokantoor ander bericht hebben ontvangen, dan kun je dat
terzijde leggen (zie de brief),
Met vriendelijke groet,
@flextensie.nl
06-

Op 26 september 2016 15:31 schreef
Beste

,

,

<

@flextensie.nl>:

,

Via een aantal gemeenten ontvingen we het bericht dat
vanuit een aantal
regionale belastingkantoren
er brieven zijn
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gestuurd naar gemeenten die met Flextensie samenwerken, met daarin als strekking dat de premie
voor arbeidsinschakeling maar een keer per kalenderjaar onbelast mag worden uitgekeerd.
Zoals eerder gemeld, heeft het ministerie van Financiën inmiddels toestemming gegeven voor twee
onbelaste betaalmomenten. Het blijkt dat de berichtgeving vanuit de regionale belastingkantoren en
het ministerie elkaar moeten hebben gekruist.
Komende donderdag komt de belastingdienst op ons verzoek met een formele brief waarin uiteen
wordt gezet dat twee onbelaste betaalmomenten zijn toegestaan. De belastingdienst zal vanuit Den
Haag dat bericht ook formeel verspreiden naar de regionale kantoren, zodat iedereen hiervan
formeel op de hoogte is.
We zullen zorgen dat jullie die brief zsm ontvangen. Dan hebben jullie de juiste informatie ook
formeel op papier.

Met vriendelijke groet,
@flextensie.nl
06-
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