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31 maart 2021

'Een op de vijf zzp'rs bezorgd om
belastingaangifte'
Door toegewezen coronasteunmaatregelen moeten ondernemers dit jaar extra opletten bij het invullen
van de aangifte inkomstenbelasting. Dit zorgt voor onrust onder zelfstandige ondernemers.
Dat blijkt uit onderzoek onder 737 Nederlandse zzp'ers, uitgevoerd door boekhoudapp Tellow. Maar liefst 20 procent
van de ondervraagde zelfstandigen vreest voor de juistheid van de aangifte inkomstenbelasting over 2020 en een
kwart is zelfs bang over het afgelopen coronajaar een nahe

ng te moeten betalen.

Een belangrijke reden voor de aangifte-angst onder zelfstandigen lijkt een gebrek aan kennis te zijn. Zo geeft ruim de
helft van de respondenten aan onvoldoende nanciële kennis te bezitten om de zakelijke aangifte inkomstenbelasting
dit jaar zelf uit te voeren. Opvallend genoeg zegt 33 procent dit jaar de aangifte toch zelf te in te vullen bij de
Belastingdienst, zonder enige ondersteuning van een boekhouder of belastingconsulent. Hoe jonger de zzp’er, hoe
minder snel er hulp wordt ingeroepen voor de boekhouding. Van de jongste groep, zelfstandige ondernemers onder de
30 jaar, besluit 38 procent de aangifte toch zelf te doen tegen 28 procent van de oudste groep zzp’ers.
Uit het onderzoek blijkt dat ruim 50 procent van de zzp'ers het bijhouden van administratie verreweg het vervelendste
aspect vindt van het zzp-schap. Vooral vrouwelijke zzp'ers zijn de nanciële rompslomp liever kwijt dan rijk: maar
liefst 55 procent van de vrouwelijke respondenten geeft aan de administratieve taken het minst te waarderen,
tegenover slechts 40 procent van de mannen.
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08 september 2021

'Helft financieel verantwoordelijken wil
solidariteitsheffing coronasteun'
De helft (48 procent) van de nancieel verantwoordelijken vindt dat er een
extra belastinghe

ng moet komen voor bedrijven die veel baat gehad hebben

bij de coronacrisis,... 
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07 september 2021

ABN Amro: arbeidswet heeft niet tot meer vaste
contracten geleid
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft er niet toe geleid dat bedrijven
meer exwerkers een vast contract hebben gegeven. 
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02 september 2021

Onderzoek: uurtarief freelancers stijgt met 6 procent
Freelancers hanteren voor opdrachten dit jaar gemiddeld een uurtarief van 46
euro. Dat is 6 procent meer in vergelijking met vorig jaar, concludeert
freelance-platform... 
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30 augustus 2021

Kabinet stopt na september met steunpakketten voor
banen en economie
Het kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen die de
afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de
coronacrisis hebben... 

NIEUWS

26 augustus 2021

Veel zzp'ers verwachten meer vraag naar werk
Zeventig procent van de Nederlandse zzp'ers verwacht dat de vraag naar werk
voor het einde van het jaar zal toenemen. Zelfstandigen zien de toekomst
hiermee rooskleuriger... 

