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30 januari 2019

Snel overtuigt Kamer niet over aangiftes
Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) heeft de Tweede Kamer er nog niet van overtuigd dat
belastingaangiftes van ondernemers waar een luchtje aan kan zitten, voldoende worden gecontroleerd.
De Kamer wil hem in een debat nader aan de tand voelen over de kwestie, liefst al volgende week. Aanleiding is een
bericht in Trouw van afgelopen weekeinde. Volgens het dagblad laat de belastingdienst na duizenden aangiftes extra te
controleren, terwijl daar wel aanleiding toe is. Er zou te weinig personeel beschikbaar zijn om al die aangiftes wel goed
door te lichten.
Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer bezwoer Snel dat de meest risicovolle aangiftes wel degelijk stuk voor stuk
worden gecontroleerd. Aangiftes waarbij het gevaar van gesjoemel minder op de loer ligt, worden niet allemaal direct
bekeken. Dat neemt niet weg dat dit achteraf alsnog kan gebeuren, aldus de staatssecretaris.
Bron: ANP
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04 augustus 2021

Belgische belastingdienst wil miljoenen van Ahold
Delhaize
De Belgische belastingdienst wil dat supermarktconcern Ahold Delhaize nog
honderden miljoenen euro's aan belasting betaalt in verband met de
juridische overname... 

NIEUWS

01 maart 2021

Belastingdienst: controle aangifte door crisis extra
belangrijk
Mensen en ondernemers die aangifte doen voor de inkomstenbelasting doen
er verstandig aan de vooraf ingevulde gegevens extra goed te controleren.
Door de crisis... 
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08 juli 2020

'Multinational betaalde 22 procent belasting over
winst in 2016'
Nederlandse multinationals die in 2016 winst maakten, betaalden hierover
gemiddeld zo'n 21,7 procent winstbelasting. 
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29 mei 2020

NBA biedt modelverklaring voor uitstel
belastingbetaling
Als vervolg op een webinar over scaliteiten in coronatijd presenteert de NBA
voor accountants een model voor de derde-deskundige verklaring.
Organisaties moeten... 
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29 mei 2020

Belastingmaatregelen coronacrisis voor ondernemers
verlengd
Het economisch noodpakket wordt met een maand verlengd tot 1 oktober. Dat
heeft het kabinet gisteren met de sociale partners afgesproken. 

