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'Melding betalingsonmacht
niet meer nodig'
 Leestijd van ongeveer 1 minuut
Het ministerie van Financiën heeft besloten dat het niet
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Arnout van Kempen:
coronacrisis helpt
niet bij ontwikkeling
soft skills

meer nodig is om een aparte melding betalingsonmacht in
03 juli 2020

te dienen. Die melding moest tot voor kort nog
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afzonderlijk worden ingediend als een ondernemer uitstel

Impact coronacrisis
op overnamemarkt
‘beperkt en tijdelijk’

van betaling voor loonheffing 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 loonheffing over de maand februari 2020 ivm
de coronacrisis niet af. Op 24 april 2020 ontvangt de
vennootschap de naheffingsaanslag. Hiervoor doet de bv een
verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met de
coronacrisis. Deze wordt als melding betalingsonmacht
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corona

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)'

NIEUWS

Tweede Kamer
praat direct na
zomerreces over
accountantsberoep
NIEUWS

Deel dit artikel

02 juli 2020

02 juli 2020

FD: kleinere
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kunnen geen
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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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