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Arnout van Kempen:
coronacrisis helpt
niet bij ontwikkeling
soft skills

Zelfstandigen die weinig te doen hebben door de
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coronacrisis behouden hun zelfstandigenaftrek, omdat de
overheid hen op papier toch genoeg laat werken.
Dat heeft het kabinet besloten, maakte staatssecretaris Hans

03 juli 2020

Impact coronacrisis
op overnamemarkt
‘beperkt en tijdelijk’

Vijlbrief (Financiën) vrijdag bekend. Voor directeuren die ook een
groot deel van de aandelen bezitten van het bedrijf waarvoor ze
werken, wordt daarnaast wat lager loon gerekend, zodat ze
minder belasting hoeven af te dragen. Daarnaast gaat de fiscus de
verliezen die dit jaar worden gemaakt wat makkelijker verrekenen
met winst uit vorige jaren.
Het kan volgens Vijlbrief om tienduizenden ondernemers gaan en
ook om tienduizenden euro's, per ondernemer. Dat is volgens
hem nog moeilijk te zeggen. Ook kan hij niet goed zeggen hoeveel
dit gaat kosten omdat dit in het grote bedrag is opgenomen, dat is
bestemd voor belastinguitstel. "Het is niet te zeggen wat elke
maatregel precies kost."
De kern van de maatregelen is volgens Vijlbrief dat hiermee geld
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KvK: vijf procent
meer
faillissementen door
corona
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Tweede Kamer
praat direct na
zomerreces over
accountantsberoep

in de onderneming wordt gelaten dat ze anders nu aan de
belasting zouden moeten geven. Het is tijdelijk, want het gaat om
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uitstel en de ondernemers moeten het uiteindelijk wel betalen. Zo

FD: kleinere
beursfondsen
kunnen geen
accountant vinden

krijgen ze wel lucht en ademruimte, zei hij.
Bron: ANP
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Nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis
Kamerbrief over aanvullende fiscale maatregelen in verband
met coronacrisis

Deel dit artikel
   

GERELATEERD

Meer nieuws



NIEUWS

03 juli 2020

Arnout van Kempen:
coronacrisis helpt niet
bij ontwikkeling soft
skills
Verandert het accountantsberoep
wezenlijk door de coronacrisis?
Nee, meent compliance adviseur
en columnist Arnout van Kempen.
"Over tien jaar is de coronacrisis...
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Impact coronacrisis op
overnamemarkt
‘beperkt en tijdelijk’
De impact van de coronacrisis op
de overnamemarkt is beperkt en
vooral tijdelijk geweest. Circa
dertig procent van de
ondernemers heeft bij het
uitbreken van de... 
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KvK: vijf procent meer
faillissementen door
corona
Het aantal faillissementen is in de
eerste helft van dit jaar met 5
procent toegenomen ten opzichte
van het eerste halfjaar van 2019,
meldt de Kamer van Koophandel...
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'Bedrijven verwachten
latere betalingen door
coronacrisis'
Een deel van de bedrijven in
Nederland maakt zich zorgen over
klanten die hun betalingen
uitstellen. Een op de vier
Nederlandse organisaties ziet het
risico op late... 
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Industrie eurozone op
weg naar herstel van
coronacrisis
De industrie in de eurozone is aan
het herstellen van de zware

klappen door de coronacrisis
eerder dit jaar. Volgens definitieve
cijfers van de Britse
marktonderzoeker... 
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