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Kamer laaiend over nieuw
probleem fiscus
 Leestijd van ongeveer 1 minuut
De Tweede Kamer is laaiend over computerproblemen bij
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Gisteren

Nederlandse
economie krimpt
met 8,5 procent in
tweede kwartaal

de Belastingdienst, waardoor aangiften van erfenissen
Gisteren

niet automatisch kunnen worden verwerkt. De politiek
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werd pas onlangs over de vertraging bij de invoering van

Zelfstandigen
pleiten voor
verlenging
steunregeling van
overheid

een nieuw systeem geïnformeerd. Het probleem speelt al
het hele jaar.
Coalitiepartijen en oppositiepartijen eisten donderdag van
verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel een feitenrelaas
van maand tot maand, om meer inzicht te krijgen. Zij noemden de
gang van zaken schokkend, ook voor nabestaanden die nu langer
in onzekerheid blijven over hun erfenis.
De fiscus heeft maanden lopen te klooien, aldus CDA'er Pieter
Omtzigt. Volgens hem is er aan de top van de Belastingdienst
blijkbaar niets geleerd. Steven van Weyenberg, D66-partijgenoot
van Snel, spreekt over een bende. Terwijl ruim een jaar geleden al
een rapport is verschenen waaruit blijkt dat bij de fiscus betere
sturing noodzakelijk is. Hij zei bijna van zijn stoel te vallen.
Bewindsman Snel zelf zei ook erg onaangenaam verrast te zijn
over de problemen met het automatiseringssysteem voor de
inning van erf- en schenkbelasting. Het scheelt de schatkist dit
jaar bijna een half miljard euro. Het geld wordt de komende jaren
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alsnog geïnd en leidt niet tot een gat in de begroting, verzekerde
Snel.
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Aanslagen worden nu noodgedwongen met de hand gedaan, wat
tot vertragingen leidt. Over erfbelasting die te laat wordt
opgelegd, wordt daarom geen rente berekend.
Bron: ANP
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Forse toename nepaanmaningen van de
Belastingdienst
Bij de Belastingdienst komen fors
meer meldingen binnen van
mensen bij wie geprobeerd is hen
op te lichten. In een maand tijd
zijn 40 duizend meldingen gedaan
van... 
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Deloitte: veel
verbeterpunten bij
cultuur Belastingdienst
Uit onderzoek van Deloitte blijkt
dat er het nodige moet veranderen
aan de bedrijfscultuur van de
Belastingdienst. Medewerkers zijn
bang om fouten te maken,
voelen... 
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Uitstel aangifte voor
mensen met DigiDmachtigingscode
De Belastingdienst komt mensen
tegemoet die gebruik maken van
hulp bij het doen van hun
aangifte. Mensen die voor deze
ondersteuning een DigiDmachtigingscode hebben... 
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Belastingdienst
versoepelt aanvragen
betalingsuitstel
De aanvraag voor uitstel van
belasting voor ondernemers en
zzp'ers die getroffen zin door de
coronacrisis, wordt verder
versoepeld. Het aanvragen zelf
wordt eenvoudiger... 
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Fiscus gaat uit van
samenstelgegevens,
tenzij…
Als daar concrete aanleiding voor
is mag de Belastingdienst
afwijken van de gedragslijn dat
controle van de '4410-gegevens'

en een steekproef voldoende zijn.
Lagere... 
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