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WANNEER BETAAL IK MIJN BELASTING HET VOORDEELIGST?
WAAROM AANMANINGEN?

Er zijn onder onze belastingbetalers velen, die, wanneer zij een
aanslagbiljet ontvangen, dit in de kast leggen, en met het betalen
rustig wachten, tot ze een aanmaning ontvangen.
Het is van den fiscus zeer begrijpelijk, dat hij dergelijke dwang

maatregelen neemt, anders zou de belasting nooit binnenkomen;
maar het wachten op een aanmaning door den belastingplichtige
is niet noodig. Iedereen kan uit het volgende ·lijstje gewaarworden,
wanneer de belasting geheel betaald moet zijn en ook, in hoeveel
termijnen zij vervalt. Het groote gebrek van de uiteenzetting ophet
biljet is, dat de meeste belastingbetalers er niets van begrijpen
en de onrechtvaardigheid f;;rvan is deze, dat er niet uit blijkt,
wanneer de eerste aanmaning komt, of, vakkundig uitgedrukt,
wanneer de termijnvervolging plaats heeft. Eigenlijk zouden er na
het vervallen van iederen termijn, dus maandelijks, aanmaningen
gezonden moeten worden. Men doet dit echter na twee ofdrie maan
den al naar gelang de belasting vervalt in zeven of mindel' of in
acht en meer termijnen en vervolgens na het vervallen van den
laatsten termijn, dus slechts twee maal.
Men probeert natuurlijk steeds, de gang naar het belastingkantoor

zoo lang mogelijk uit te stollen, om des te meer rente van zijn geld
te maken. Bij groote aanslagen worden de vervolgingskosten,
althans het kwartje van de aanmaning, ruirnschoots gedekt door
deze rente, doch bij kleinere aanslagen is dit niet het geval, dus is
het dan zaak, de vervolging te ontloopen. Wanneer gij "het onderste
uit de kan wilt halen", betaal dan uw belasting steeds op den dag,
voorafgaande aan die, waarop gij een aanmaning kunt verwachten.
Dit valt altijd op den laatsten dag del' maand, en is dus ook voor
menigeen de meest geschikte dag. Raadpleeg daartoe onze Tabel!
Gij betaalt uw belasting dan steeds zoo laat mogeIijk en houdt
de vervolgingskosten in uw zak,
Veelal heeft men de gewoonte, na het verschijnen van de eerste

aanmaning de helft - en nog welliefst de grootste - van zijn aan
slag te betalen, en na de tweede aanmaning de rest. Uit oogpunt
van rentemaken is dit nadeelig. '"
Onze tabel wijst aan, met hoeveel gij bij de eerste betaling toekunt.
VOORBEELD. I~man~ heeft een aanslag Grondbelasting, ge

dateerd op 17 Me]. HI] betaalt dan eind JULI 2/7 en eind
DECEMBER de rest, dat is 5/7. Aanmaningen zal hij dan niet
ontvangen.
Het is in dit geval evenwel mogelijk, dat de som, die men op het

eind van het belasting moet betalen, te groot is voor een keel'. Het
verdient aanbeveling, de belasting dan in drieen of in vieren te
betalen, mits men zorg draagt, dat voor 1 Aug. (nl. in bovenstaand
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geval) 2/7 betaald is, en voor 1Dec. de rest. Komt het U er echter
niet op aan, een groot bedrag ineens te betalen, handel dan, als in
de tabel aangegeven, en gij maakt de meeste rente.

Grond- en Personeele belasting.

DATUM h: AANMANING
Verpl.

AANSLAGBILJE'£
mini- 2}; ..A..ANMANING OnmRK.INGEN
mum

1-31 Januari 1 Mei 3/11 1 Januari v.j. v.j.= volgend
1-29 Februari 1 Juni 3/10 idem jaar.
1-31 Maart 1 Juli 3/9 idem
1-30 April 1 Augustus 3/S idem
1-31 Mei 1 Augustus 2/7 idem Ret belastingjaar
1-30 Juni 1 September 2/6 idem loopt van 1Janu-
1-31 Juli 1 October 2/5 ;; idem ari tot 31Decemb.
1-31 Augustus 1 November 2/5 1 Februari v.j.
1-30 September 1 December 2/5 1 Maart v.j.
1-31 October 1 Jan. v.j. 2/5 1 April v.j.
1-30 November 1 J!"ebr.v.j. 2/5 1 Mei v.j.
1-31 December 1 Maart v.j. 2/5 1 Juni v.j.

Rijksinkomstenbelasting, Gem. inkomstenbel., Verdedigings bel.,
Gem. Forensen bel. en Vermogensbelasting.

1-31 Januari 1 April 2/5 1 Juli v.j. = volgend
1-29 Februari 1 Mei 2/5 1 Augustus jaar.
1-31 Maart 1 Juni 2/5 1 September
1-30 April 1 Juli 2/5 1 October
1-31 Mei 1 September 3/11 1 Mei v.j. Ret belastingjaar
1-30 .Iurri 1 October 3/10 idem loopt van 1 Mei
1-31 Juli 1 November 3/9 idem tot 30April v.j.
1-31 Augustus 1 December 3/S idem
1-30 September 1 December 2/7 idem
1-31 Octobel' 1 Januari v.j. 2/6 I idem
1-30 November 1 Febr. v.j. 2/5 idem '
1-31 December 1 Maart v.j. 2/5 1 Juni v.j.
Ret kan gebeuren, dat men zijn aanslagbiljet ontvangt wanneer

het belastingjaar al omis.Dezeaanslagen vervallen in het minimum
aantal d.i, in vijftermijnen. Eerste betaling dus na twee maanden,
de tweede na vijf maanden. .
B.v. A ontvangt zijn aanslagbiljet Personeele belasting 1927,

gedateerd op 17Januari 1928.Rij moet dan voor 1April 1928 2/5
betalen en voor 1 Juli 1928de rest.
Nog een ander geval is, dat er b.v. op het biljet staat: Belasting-

jaar 1926/ '27 en daaronder in rooden inkt Dienst 1927/ '28. De
betaling van dergelijke aanslagen regelt zich naar het dienstjaar.
Zoo'n aanslag van 7 October 1927zoudus voor 1 Mei 1928 geheel
betaald moeten zijn.
Loonbeslag maakt de belasting direkt geheel invorderbaar. Is

dus eenmaal een loonvordering aan den werkgever beteekend, dan
kan deaanslag niet meer in termijnen worden voldaan,


