NIEUWS

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 worden ingediend als
een ondernemer uitstel van betaling voor loonhe

ng of omzetbelasting nodig had in verband met de

gevolgen van de coronacrisis.
De maatregel geldt zowel voor inmiddels verstreken als toekomstige tijdsvakken. Het ministerie geeft een voorbeeld:
"Een bv draagt de loonhe
vennootschap de nahe

ng over de maand februari 2020 ivm de coronacrisis niet af. Op 24 april 2020 ontvangt de

ngsaanslag. Hiervoor doet de bv een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met

de coronacrisis. Deze wordt als melding betalingsonmacht aangemerkt. Niet alleen voor de komende tijdvakken maar
ook voor de maand februari is de melding tijdig."
Op de website van de Belastingdienst is meer informatie te vinden over het uitstellen van betaling en
betalingsonmacht.

Belastingdienst-pagina 'Coronavirus: belastingmaatregelen voor ondernemers (inclusief zzp’ers)'
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09 augustus 2022

Veel kritiek op 'haastige' coronawet
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Nederlands Genootschap
van Burgemeesters (NGB) en ook diverse Kamerleden hebben zich negatief
uitgelaten over het... 
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25 juli 2022

Horeca en supermarkten wachten op overheid voor
coronaplannen
Diverse sectoren zijn voorlopig niet van plan harde maatregelen te nemen,
mocht het aantal coronabesmettingen in de herfst weer ink stijgen.
Supermarkten, winkeliers... 
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20 juli 2022

NBA organiseert ook in 2022 geen Accountantsdag en
Dag van de Financial
De NBA organiseert dit jaar, net als in 2020 en 2021, geen fysieke
Accountantsdag en ook geen Dag van de Financial. De beroepsorganisatie
durft zulke grote events... 
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14 juli 2022

Arbo Unie: snottervrees op werk leidt tot meer
thuiszitters
Het aantal dagen dat mensen niet komen opdagen op hun werk is tot nu toe
dit jaar ruim 30 procent hoger dan vóór corona. De grootste oorzaak van deze
stijging is... 
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11 juli 2022

Nederland is laatste met indienen herstelplan bij EU
Nederland heeft als laatste van de 27 EU-landen een herstelplan bij de
Europese Commissie ingediend. Met de 49 maatregelen die erin zijn
opgenomen verwacht het kabinet... 

