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14 april 2021

Topvrouw AFM pleit voor meer maatwerk bij
Belastingdienst
De Belastingdienst moet voor een goed herstel uit de coronacrisis maatwerk tonen richting bedrijven.
Daarvoor pleit topvrouw Laura van Geest van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het simpelweg verder uitstellen
van belastingverplichtingen is volgens haar niet de oplossing om ondernemingen met coronaschulden straks weer op
de been te helpen.
De Belastingdienst zou er ook goed aan doen bij sommige bedrijven bepaalde schuld kwijt te schelden, of snel heldere
afspraken te maken over herstructureringen. Dat zei Van Geest bij de presentatie van het jaarverslag van de
toezichthouder. Volgens de AFM zou het de Belastingdienst sieren als deze een soort 'afdeling bijzonder beheer' optuigt
om bedrijven straks snel duidelijkheid te kunnen bieden en zo op weg te helpen.
De bestuursvoorzitter van de AFM benadrukt dat iedereen er bij gebaat is als schuldenproblemen bij bedrijven snel
afgewikkeld worden. Dat zou ook het beste zijn voor de economie als geheel. "Als er een les is die we kunnen trekken
uit de vorige crisis, dan is dat het wel", aldus Van Geest. Anders zouden schulden lang boven een bedrijf blijven hangen
en verlammend kunnen werken.
Ze wijst er op dat de scus bij een faillissement van een bedrijf nu soms ook genoegen moet nemen met een verlies,
ondanks dat de Belastingdienst met zijn vorderingen altijd vooraan staat in de lijst met schuldeisers. Maar meer
maatwerk kan volgens haar ook betekenen dat snel de conclusie moet worden getrokken dat een bedrijf niet meer
levensvatbaar is.
Onlangs hamerde president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) er al op dat voorkomen moet worden dat na
de crisis bedrijven alsnog omvallen die in de kern gezond zijn gebleven. Schuldeisers doen er in die gevallen volgens
hem goed aan om bij een dreigend faillissement om de tafel te gaan met de scus.
Minister van Financiën Wopke Hoekstra leek eerder nog niet echt warm te lopen van het kwijtschelden van
belastingschulden. Hij sloot in februari niet uit dat dit straks in individuele gevallen zal gebeuren. Maar "er zitten wel
een heleboel stappen voor. We hebben nu juist die hele massale steunpakketten", zo benadrukte hij. Bedrijven hoeven
momenteel ook pas veel later aan hun belastingverplichtingen te voldoen, en hebben vervolgens nog een aantal jaar
om ze af te betalen.
Bron: ANP
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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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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... 
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21 mei 2021

Steunpakket met drie maanden verlengd, uitstel
belastingschuld
Het kabinet gaat de steunpakketten met drie maanden verlengen. De
tegemoetkoming van de loonkosten en de vaste lasten van bedrijven blijven
langer bestaan omdat... 
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17 mei 2021

ABN Amro: Belastingschuld blijft deel ondernemers
achtervolgen
Een belastingschuld van in totaal 16 miljard euro, die bij ruim tien procent
van de bedrijven tijdens de lockdown is ontstaan, drukt voor speci eke
sectoren de... 
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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... 

