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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.
Dat stellen Michel Schrauwen en Oscar Smeets, beiden belastingadviseur bij Deloitte, in het tijdschrift NLFiscaal.
Spanje en Italië hebben in de afgelopen jaren extra rapportageverplichtingen ingevoerd, waardoor de scus zeer snel
overzicht krijgt van de facturen waarover btw is verschuldigd. In beide landen is daardoor het zogenoemde btw-gat
fors kleiner geworden en wordt btw-fraude ink teruggedrongen.
Volgens de laatste schattingen loopt Nederland jaarlijks zo'n 2,5 miljard euro aan btw mis, zo'n 5 procent van de
verschuldigde btw. De Nederlandse overheid zegt bedrijven niet te veel te willen belasten met anti-fraudemaatregelen,
maar volgens Schrauwen en Smeets valt de belasting van het bedrijfsleven mee. Zowel het bedrijfsleven als de
overheid kunnen juist pro teren van het investeren in een beter systeem. Daarnaast zijn veel bedrijven zelf al bezig
met het upgraden van hun systemen. Schrauwen: "Die kunnen de extra rapportage aan de scus daarin meenemen. De
Belastingdienst heeft problemen met zijn technologie. De overheid moet fors investeren in digitale slagkracht. Maar
als de Italiaanse en de Spaanse overheid dat kunnen, dan moet Nederland dat toch ook kunnen."

Slimme en snelle aangifte levert meer dan miljard aan extra btw op (FD)
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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. 
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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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01 juli 2019

Invallen bij autobedrijven vanwege fraude
De politie en de FIOD hebben vijftien invallen gedaan bij verschillende
bedrijven en woningen, vanwege een groot onderzoek naar btw-fraude,
mogelijk witwassen en... 
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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. 

