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kreeg uitstel belasting
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Bijna 21 duizend van de 66 duizend bedrijven met 10 tot
250 werkzame personen hebben tot en met 12 juni uitstel
van betaling bij de Belastingdienst aangevraagd en
gekregen. Van de bedrijven met 2 tot 10 werkzame
personen vroeg en kreeg 12 procent uitstel, onder
bedrijven met 1 werkzame persoon minder dan 5 procent.
Dat meldt het CBS, op basis van voorlopige cijfers over
steunmaatregelen voor bedrijven in het kader van de coronacrisis
gemaakt op verzoek van het ministerie van EZK.
Van 1 april tot en met 12 juni verleende de Belastingdienst
vanwege de coronacrisis aan 128 duizend bedrijven drie maanden
uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting,
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omzetbelasting (btw). Dit is 7 procent van alle bedrijven. Dit

NIEUWS

relatief lage percentage komt doordat ruim drie kwart van alle

Lockdowns zorgen
voor veel diepere
recessie in EU

bedrijven 1 werkzame persoon heeft en daarvan heeft minder dan
5 procent uitstel aangevraagd.
Onder de bedrijven van 10 tot 250 werkzame personen springt de
horeca er uit, net als bij andere steunmaatregelen. In deze sector
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kreeg 57 procent uitstel van betaling. Aan de andere kant vroeg
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maar 1 op de 7 financiële dienstverleners met 10 tot 250
werkzame personen uitstel van betaling aan.
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Vooral uitstel betaling omzetbelasting en
loonheffingen
Bedrijven met minder dan 10 werkzame personen vroegen en
kregen vooral uitstel van betaling voor omzetbelasting (btw), en
bedrijven met 10 of meer vooral uitstel van de loonheffingen. Van
de 9,8 miljard euro waarvoor de Belastingdienst tot en met 12 juni
uitstel van betaling verleende, was 3,5 miljard euro bij bedrijven



met 250 of meer werkzame personen en 0,7 miljard euro bij
bedrijven met 1 werkzame persoon.

Uitstel van betaling gaat vaak samen met
gebruik andere steunmaatregelen
Aan 21 procent van de bedrijven die op 15 juni gebruik maakten
van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren
COVID-19 (TOGS) had de Belastingdienst tot en met 12 juni ook
uitstel van betaling verleend.
Van de bedrijven waaraan tot en met 15 juni een lening en garantie
in het kader van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) was
verleend, had 57 procent eveneens uitstel van het betalen van
belasting gekregen. Bij de bedrijven met uitstel van aflossing bij
Qredits ging het om bijna een kwart.
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Lockdowns zorgen voor
veel diepere recessie in
EU
De Europese economie gaat dit
jaar door een dieper dal dan
Brussel nog maar twee maanden

geleden verwachtte. In een nieuwe
prognose rekent de Europese
Commissie... 
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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... 

Aanmelden nieuwsbrief
Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste
nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.
Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via
uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.
Uw e-mail adres

Aanmelden

Accountant is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants (NBA).

ACCOUNTANT.NL

DOSSIERS

Home

Arbeidsmarkt

Fiscaal

Fraude en witwassen

Nieuws

ICT

Kwaliteit en toezicht

Mkb

Discussie

Opleiding

Pensioen

Publiek belang

Vaktechniek

alle dossiers

Achtergrond
In & Uit
Feiten & Cijfers
Tucht
Accountant maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren en om advertenties te tonen. Door

Akkoord

op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookieverklaring vindt u meer

©informatie
2020 NBA over
(0.0.0.0)
Contact
Disclaimer
het gebruik
van cookies
op dezePrivacyverklaring
site.

Cookieverklaring

Spelregels debat

Volg ons op Twitter

NBA.nl

