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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 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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Corona drukt stempel op Najaarsnota 2021
De overheids nanciën staan nog volop in het teken van de coronabestrijding.
Enerzijds hebben de uitgaven zich positiever ontwikkeld sinds Prinsjesdag,
anderzijds... 
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26 november 2021

Ondanks corona kan 2021 economisch gezien niet
meer stuk
Dit jaar is ondanks een vierde coronagolf op weg economisch een zeer goed
jaar voor Nederland te worden. Dat schrijft het Financieele Dagblad. 
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24 november 2021

Vermist notitieboek Deloitte-onderzoeker
teruggegeven
Een notitieblok met daarin persoonlijke aantekeningen van een Deloitteonderzoeker over de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden is weer
geretourneerd aan Deloitte. 
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22 november 2021

Nederlandse consumentenvertrouwen gaat fors
omlaag
De stemming onder consumenten in Nederland is deze maand ink
verslechterd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden
Nederlanders zowel somberder... 
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19 november 2021

Was corona ook weer de schuld van een accountant?
Corona begon in december 2019 in de Chinese miljoenenstad Wuhan. Maar
waardoor precies, dat blijft lastig te achterhalen. Het leek er even op dat de
eerste patiënt... 

