NIEUWS

10 november 2021

Gevluchte topfiscalist gaat in beroep tegen
veroordeling belastingfraude
Een

scalist die voorheen werkzaam was bij Deloitte en BDO gaat in beroep tegen een veroordeling tot

vijftien maanden celstraf wegens het ontduiken van 150 duizend euro belasting. De man is sinds 2019
onvindbaar.
Dat meldt De Telegraaf. De scalist, voormalig partner bij Deloitte, werd afgelopen zomer schuldig bevonden aan het
plegen van belastingfraude in de periode 2010 tot 2013. De accountant van de man, die als getuige is opgeroepen, heeft
verklaard dat hij gezien heeft dat de man hogere voorschotten van Deloitte heeft ontvangen dan in de aangiften zijn
opgenomen.
De samenwerking tussen de accountant en de scalist is opgezegd, omdat er discussie bleef bestaan over de uitstaande
btw-schuld. De accountant heeft de scalist er toen nog op gewezen dat hij als bestuurder van de vennootschap de
verantwoordelijkheid droeg voor het suppleren van deze verschillen.
In afwachting van zijn hoger beroep is de scalist gevlucht, volgens de Telegraaf naar Miami in de VS. De Telegraaf
meldt dat de man voor 150 duizend euro aan belasting heeft ontdoken.

Deel dit artikel
   

GERELATEERD
NIEUWS

31 augustus 2021

Belastingadviseur PwC schikt voor drie ton met OM
PwC betaalt een schikking van 300.000 euro aan het Openbaar Ministerie
(OM), omdat aan de Belastingdienst onjuiste informatie over de
belastingaangifte van een cliënt... 

NIEUWS

06 augustus 2021

Accountant waarschuwde fiscalist voor
belastingfraude
Mede dankzij de getuigenverklaring van zijn voormalig accountant is een
voortvluchtige scalist veroordeeld tot vijftien maanden cel. 

NIEUWS

28 juli 2021

Recordaantal Belgen klikt bij fiscus
Een recordaantal Belgen heeft vorig jaar bij de belastingdienst geklikt over
vermeende ontduiking of ontwijking door derden, hoewel de dienst helemaal
geen kliklijn... 

NIEUWS

05 januari 2021

Hoge boete en tuchtrechtelijk onderzoek voor
belastinghoogleraar
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de Groningse hoogleraar en Mazarspartner Ruben Freudenthal een boete van 50 duizend euro opgelegd wegens
het opzettelijk achterhouden... 

NIEUWS

07 oktober 2020

Onderzoek naar belastingfraude bij Duitse
voetbalbond
Op het hoofdkantoor van de Duitse voetbalbond DFB in Frankfurt en bij een
aantal o

cials van die bond zijn huiszoekingen verricht. Het zou gaan om een

onderzoek... 

