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Oproep fiscus: tijdig btwaangifte indienen
 Leestijd van ongeveer 1 minuut
De Belastingdienst roept ondernemers op om op tijd hun
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btw-aangifte in te dienen. De dienst merkt dat het aantal
aangiften achterloopt in vergelijking met vorig jaar.
De fiscus wijst erop dat ondernemers zonder btw-aangifte geen
uitstel van het betalen van belastingen kunnen krijgen. De
deadline voor het indienen van btw-aangiften voor het eerste
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Impact coronacrisis
op overnamemarkt
‘beperkt en tijdelijk’

kwartaal verloopt donderdag. Arno van Dongen, directeur voor het
mkb bij de Belastingdienst, roept bedrijven die dat nog niet
hebben gedaan op alsnog hun btw-aangifte te doen.
"Wij realiseren ons dat de coronacrisis veel ondernemers hard
raakt", aldus Van Dongen. "Maar het op tijd indienen van de
aangifte hoort er, ook in deze bijzondere periode, toch gewoon
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bij." Dat geldt ook wanneer ondernemers amper of geen omzet
hebben gedraaid. De Belastingdienst heeft de btw-gegevens
namelijk ook nodig om zicht te houden op de omzetontwikkeling
bij Nederlandse bedrijven.
Bron: ANP/Accountant.nl
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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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