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 Leestijd van ongeveer 1 minuut

Nederlandse
economie krimpt
met 8,5 procent in
tweede kwartaal

De aangiftesoftware van Wolters Kluwer werkt momenteel
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niet.
Fiscalisten die momenteel de belastingaangifte van hun klanten
willen indienen bij de Belastingdienst, lopen tegen problemen aan
met de software van Wolters Kluwer, meldt het FD. Het
softwareprobleem komt op een slecht moment, omdat veel
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Zelfstandigen
pleiten voor
verlenging
steunregeling van
overheid

ondernemers hun aangifte voor 1 april willen indienen, omdat de
Belastingdienst dan garandeert dat zij voor 1 juli weten of ze geld
terugkrijgen van de fiscus.
Wolters Kluwer kan nog niet aangeven wanneer de problemen
verholpen zijn. Dat melden belastingadviseurs aan het FD.
Beroepsorganisatie Register Belastingadviseurs (RB) bevestigt het
probleem. De beroepsorganisatie heeft contact opgenomen met
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Daimler meer dan 2
miljard kwijt aan
dieselschikkingen in
VS

Wolters Kluwer, maar tot nu toe ook geen duidelijkheid gekregen
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wanneer de software wel werkt.
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Kluwer zegt de situatie "enorm te betreuren".

Massaclaim tegen
Amerikaanse
techreuzen wegens
schending privacy
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Een woordvoerder van Wolters Kluwer spreekt van een "aantal
onvoorziene technische uitdagingen in het ontwikkelproces", die
een vertraging hebben veroorzaakt in de oplevering. Wolters
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nog altijd tekort aan
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'Multinational betaalde
22 procent belasting
over winst in 2016'
Nederlandse multinationals die in
2016 winst maakten, betaalden
hierover gemiddeld zo'n 21,7
procent winstbelasting. 
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NBA biedt
modelverklaring voor
uitstel
belastingbetaling
Als vervolg op een webinar over
fiscaliteiten in coronatijd
presenteert de NBA voor
accountants een model voor de
derde-deskundige verklaring.
Organisaties moeten... 
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Belastingmaatregelen
coronacrisis voor
ondernemers verlengd
Het economisch noodpakket
wordt met een maand verlengd tot
1 oktober. Dat heeft het kabinet
gisteren met de sociale partners
afgesproken. 
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Coulance voor
zelfstandigen om
behoud
zelfstandigenaftrek
Zelfstandigen die weinig te doen
hebben door de coronacrisis
behouden hun
zelfstandigenaftrek, omdat de
overheid hen op papier toch
genoeg laat werken. 
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Belastingdienst
versoepelt aanvragen
betalingsuitstel
De aanvraag voor uitstel van
belasting voor ondernemers en
zzp'ers die getroffen zin door de
coronacrisis, wordt verder
versoepeld. Het aanvragen zelf
wordt eenvoudiger... 
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