NIEUWS

31 januari 2020

Belastingdienst geeft grote groep ondernemers
uitstel eHerkenning
De Belastingdienst geeft een groep van ongeveer 24 duizend ondernemers uitstel tot 1 juli voor de
aanschaf en verplichte aangifte met eHerkenning.
In een persbericht van de Rijksoverheid staat dat het uitstel geldt voor "ondernemers die overstappen naar Mijn
Belastingdienst Zakelijk en daarvoor eHerkenning moeten aanscha en, maar ook voor ondernemers die voortaan
bijvoorbeeld een scaal dienstverlener of marktsoftware inzetten om aangifte te doen".
Het overgrote deel van de 2,2 miljoen ondernemers besteedt het doen van hun belastingzaken uit of gebruikt hiervoor
administratiesoftware. Dit geldt ook voor eenmanszaken; zijn kunnen blijven inloggen met DigiD. Het uitstel wordt
door de Belastingdienst automatisch verleend. Ondernemers die dit aangaat ontvangen hierover binnenkort een brief.
eHerkenning is door de Rijksoverheid ontwikkeld om de betrouwbaarheid en veiligheid van de gegevensuitwisseling
tussen het bedrijfsleven en (semi)overheidsorganisaties te vergroten en is sinds 1 januari verplicht. De invoering van
eHerkenning stuitte echter op de nodige kritiek. Er zou verzet tegen het systeem zijn bij ink wat ondernemers,
Kamerleden, werkgeversorganisaties, vakbonden en ook binnen de scus zelf, onder meer omdat ondernemers het
systeem zelf moeten aanscha en voor ongeveer 45 tot 50 euro per jaar.
Ook de regeringspartijen vinden dat de scus het systeem te snel heeft ingevoerd en zich daardoor niet aan de wet
houdt, onder meer omdat het wetsvoorstel over eHerkenning nog behandeld moet worden in de Tweede Kamer, wat
komende week gaat gebeuren in het debat over de 'digitale overheid'. Daar zal ook worden gesproken over een
mogelijke vergoeding voor de kosten van eHerkenning.
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06 februari 2020

Minister: 'Kosten maken om aangifte te doen heel
gewoon'
Minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) vindt het "heel
gewoon" dat bedrijven moeten betalen om belastingaangifte te mogen doen
via eHerkenning en sluit... 

NIEUWS

03 februari 2020

GBNED-rapport 'Cybersecurity met authenticatie- en
autorisatiemiddelen'
Onderzoeksbureau GBNED heeft het nieuwe rapport 'Cybersecurity met
authenticatie- en autorisatiemiddelen' uitgebracht. Het rapport is primair
gericht op authenticatie-... 

NIEUWS

22 januari 2020

Kritiek op invoering verplichte aangifte via
eHerkenning
De invoering van verplicht gebruik van eHerkenning bij de belastingaangifte
voor ondernemers kan rekenen op de nodige kritiek. Er zou verzet tegen het
systeem zijn... 

NIEUWS

28 juni 2017

Eén inlogmiddel voor ondernemers
Ondernemers hebben straks nog maar één inlogmiddel nodig om zaken als belastingen, subsidies,
voertuigoverschrijvingen en wijzigingen in het Handelsregister te regelen.... 
NIEUWS

12 februari 2014

Kabinet wil privaat machtigingenregister
In het kader van het voorgenomen stelsel eID (elektronische identiteit) vindt op 5 maart a.s. overleg in de Tweede
Kamer plaats. Voor accountants is met name het... 

