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08 april 2021

Belastingdienst heeft al bijna 7 miljoen aangiftes
binnen
Bij de Belastingdienst zijn tot donderdag 6,8 miljoen aangiftes binnengekomen. Dat zijn er iets meer dan
vorig jaar op deze dag, meldt het ministerie van Financiën. In totaal worden ongeveer 9,4 miljoen
aangiftes verwacht in deze periode.
Mensen die voor donderdag aangifte hebben gedaan, krijgen in ieder geval vóór 1 juli bericht van de Belastingdienst
over wat zij moeten betalen of juist terugkrijgen. Mensen die er vroeg bij waren, krijgen zelfs deze maand al
duidelijkheid daarover, aldus Financiën.
Dit jaar kunnen mensen tot 8 mei aangifte doen. Dat is een week later dan gebruikelijk. Dat komt omdat er in de eerste
week van de aangifteperiode een storing was.
Tot nu toe hebben medewerkers van de Belastingdienst meer dan 10.000 mensen telefonisch geholpen met het
invullen van hun aangifte. Opvallend is dat meer mensen dit jaar hun aangifte overdag versturen. Andere jaren lag de
piek vooral tussen 19.00 en 21.00 uur. Het ministerie denkt dat dit komt doordat veel mensen thuiswerken vanwege de
coronamaatregelen.
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01 maart 2021

Belastingdienst: controle aangifte door crisis extra
belangrijk
Mensen en ondernemers die aangifte doen voor de inkomstenbelasting doen
er verstandig aan de vooraf ingevulde gegevens extra goed te controleren.
Door de crisis... 
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08 februari 2021

Fiscus gaat handmatig 400.000 oude beschikkingen
beoordelen
De Belastingdienst gaat, met behulp van een externe partij, 400 duizend oude
belastingbeschikkingen doorzoeken en beoordelen. Dat gebeurt in eerste
instantie handmatig,... 
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18 december 2020

Loonstrookje werkenden positiever door
lastenverlichting
Het loonstrookje ziet er dankzij lastenverlichtingen die het kabinet doorvoert
vanaf januari wat positiever uit. Werkenden houden, afhankelijk van hun
inkomen, tot... 
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19 oktober 2020

Onderzoek naar tegenbewijsregeling spaartaks
Onderzoek moet uitwijzen of een zogeheten tegenbewijsregeling soelaas biedt
voor mensen die spaargeld in box 3 hebben. Met een dergelijke regeling
hoeven mensen... 
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11 september 2020

Belastingdienst lanceert checklist voor mensen die
scheiden
De Belastingdienst lanceert een checklist voor mensen die gaan scheiden. Uit
een recente peiling van de organisatie blijkt namelijk dat bijna de helft van de
ondervraagden... 

