NIEUWS

26 oktober 2016

Zzp'er kan huur straks niet meer van winst
aftrekken
In augustus bepaalde de Hoge Raad dat een zzp'er onder bepaalde voorwaarden zijn hele huur mag
aftrekken van de winst. Voorwaarde was wel dat 10 procent van het huurhuis gebruikt zou worden als
werkplek.
Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) maakt hier een einde aan, liet hij de Kamer dinsdag weten. Nu maakt nog geen
1 procent van de zzp'ers gebruik van deze aftrekpost (kosten circa 20 miljoen euro), maar het kan de overheid op
termijn zomaar eens een half miljard euro gaan kosten, berekende de staatssecretaris. Daarom gaat hij dit gat in de
wetgeving dichten.
Hij gaat ervoor zorgen dat het verschil tussen een zzp'er met een huurhuis en een met een koophuis verdwijnt. Zij
kunnen dan beiden geen kosten van een onzelfstandige werkruimte meer aftrekken. Voor zzp'ers met een zelfstandige
werkruimte verandert er niets.
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03 mei 2022

'Veel zzp'ers gaan slecht om met fiscale
oudedagsreserve'
Een aanzienlijk deel van de zzp'ers die gebruikmaakt van scale voordelen
om te sparen voor de oudedagsvoorziening, zet dit geld niet daadwerkelijk
apart. 

NIEUWS

06 april 2022

Rekenkamer: Belastingdienst corrigeert steeds
minder bij inhuur zelfstandigen
De aanpak door de Belastingdienst van schijnzelfstandigheid bij inhuur van
vakmensen in allerlei bedrijfssectoren komt niet van de grond. Dat stelt de
Algemene Rekenkamer. 

NIEUWS

14 maart 2022

GroenLinks en PvdA willen belastingontwijking dga's
en accountants aanpakken
GroenLinks en PvdA komen met een initiatiefwetsvoorstel om
belastingontwijking door directeur-grootaandeelhouders (dga's), advocaten
en accountants aan te pakken.... 

NIEUWS

22 september 2021

Evaluatie pilot webmodule zzp naar Tweede Kamer,
moratorium op handhaving blijft van kracht
De webmodule die de afgelopen jaren gebouwd is, kan in veel gevallen
opdrachtgevers en zelfstandigen helderheid geven of werk door een
zelfstandige of een werknemer... 

NIEUWS

07 september 2021

ABN Amro: arbeidswet heeft niet tot meer vaste
contracten geleid
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft er niet toe geleid dat bedrijven
meer exwerkers een vast contract hebben gegeven. 

