NIEUWS

24 januari 2019

Brussel sleept Londen voor EU-hof om btw
De Europese Commissie daagt de Britse regering voor het Europese Hof van Justitie wegens het niet
naleven van btw-voorschriften voor bepaalde grondsto enmarkten.
Op bepaalde transacties wordt een btw-nultarief toegepast, wat volgens Brussel een oneerlijk concurrentievoordeel
oplevert voor handelaars in de City ten opzichte van handelaars elders in de EU.
De uitzonderlijke nultarieven werden aanvankelijk, al in 1977, door Brussel goedgekeurd voor de handel van
commodities op bepaalde termijnmarkten zoals de metaalbeurs, de London Metal Exchange. Maar door de jaren heen
heeft het Verenigd Koninkrijk de reikwijdte van de uitzonderingsmaatregel aanzienlijk uitgebreid, constateert de
commissie. Dat leidt tot grote verstoring van en schade voor andere nanciële markten in de EU.
Brussel was afgelopen zomer al een inbreukprocedure tegen Londen over de kwestie begonnen, maar daar heeft de
regering niet op gereageerd. Daarom stapt de commissie nu naar de hoogste Europese rechter.
Bron: ANP
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03 juni 2022

Kabinet gaat aantal belastingregelingen
terugdringen
Het kabinet gaat bij een negatieve evaluatie belastingregelingen afscha en of
versoberen. Dat moet de komende jaren bijdragen aan een eenvoudiger en
moderner belastingstelsel. 

NIEUWS

12 oktober 2020

'Nederland kan btw-opbrengst sterk verhogen'
Nederland kan de btw-opbrengst met minstens 1,5 miljard euro verhogen
door net als Italië en Spanje de belastingaangifte te moderniseren. 

NIEUWS

09 april 2020

'Melding betalingsonmacht niet meer nodig'
Het ministerie van Financiën heeft besloten dat het niet meer nodig is om een
aparte melding betalingsonmacht in te dienen. Die melding moest tot voor
kort nog afzonderlijk... 
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26 maart 2020

Beroepsorganisaties: maak uitstelregeling loon- en
omzetbelasting eenvoudiger
De Belastingdienst zou tijdens de coronacrisis standaard uitstel moeten
verlenen aan belastingplichtigen die de belastingen niet voldoen. 
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19 december 2018

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken
Alle eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btwidenti catienummer. 

