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De voorgenomen verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent
heeft desastreuze gevolgen voor bloemisten. Volgens onderzoek in
opdracht van branchevereniging Vereniging Bloemisten Winkeliers
(VBW) staan door de verhoging honderden banen op de tocht. Ook vreest
een groot deel van de bloemisten voor het voortbestaan van zijn zaak.
De verhoging van het tarief kost bloemisten ruim 52 miljoen euro aan omzet, zo
berekende economisch onderzoeksbureau Decisio. Daarnaast staan zeker
vierhonderd banen op de tocht, wat neerkomt op 4 procent van het totaal.
Verder betekent een dergelijke btw-stap voor circa 15 procent van de
drieduizend winkeliers mogelijk einde oefening.
Met een actie op het Plein in Den Haag vlakbij de Tweede Kamer vraagt de
VBW woensdag samen met de brancheorganisaties voor ambulante handel
CVAH en de groente- en fruitspecialisten ADN aandacht voor de nadelige
gevolgen. De effecten in andere branches zullen volgens de VBW ook niet veel
anders zijn. De partijen roepen gezamenlijk de politiek op de plannen te herzien.
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Detailhandel zet meer om
De omzet van de detailhandel was in augustus 3,4 procent
hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldde
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Het
verkoopvolume groeide met 3,2 procent. 
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Btw op digitale publicaties kan
omlaag
Het btw-tarief op digitale publicaties in Nederland kan
omlaag. De EU-ministers van Financiën hebben in
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EU-landen lopen samen 150 miljard
aan btw mis
De EU-landen zijn in 2016 samen bijna 150 miljard euro aan
btw-inkomsten misgelopen, veelal door ontoereikende
administratie maar ook door fraude. 
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Nederlander shopt weer meer online
Nederlanders hebben in de eerste helft van dit jaar opnieuw meer online
gewinkeld. De bestedingen stegen ten opzichte van de eerste zes maanden van
vorig jaar met 11 procent naar 11,8 miljard euro. Daarvoor werden bijna 106
miljoen dingen gekocht. 
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Omzet detailhandel flink omhoog
De detailhandel heeft in juli 3,8 procent meer omgezet dan in
dezelfde maand een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het
verkoopvolume groeide met 3,3 procent, aldus het
statistiekbureau. 

x0

Aanmelden nieuwsbrief
Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste
nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.
Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel
op MijnNBA.nl.
Uw e-mail adres

Aanmelden

Accountant is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

ACCOUNTANT.NL

THEMA'S

Home

Aansprakelijkheid

Accountantsdag

Arbeidsmarkt



Nieuws

Arbeidsrecht

Assurance

Beroep met toekomst

Opinie

Corporate governance

Dag van de Financial

Derivaten

Carrière

Externe verslaggeving

Financiële instellingen

Financiering

Feiten en cijfers

Fiscaal

Flex-bv

Fraude en witwassen

Artikelen

Fraude in praktijk

ICT

Integrated reporting

Kantoormanagement

Kwaliteit en toezicht

Lerend vermogen

Mkb

Ondernemingsrecht

Onderzoek en wetenschap

Opleiding

Overheid

Pensioen

Privacy

Professioneel-kritische
instelling

Publiek belang

Samenstellen
Statistical auditing

SBR

Semi-publieke sector
Van de Helpdesk

Subsidies
Accountant maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren en om advertenties te tonen. Door op 'akkoord' te klikken
2018 het
NBA
(0.0.0.0)van cookies.
Contact In Disclaimer
Privacyverklaring
Spelregels
debat
Volg ons
Twitter
geeft u toestemming©voor
gebruik
de cookieverklaring
vindt u meerCookieverklaring
informatie over het
gebruik
van cookies
opopdeze
site. NBA.nl

Akkoord

