Beste,
Stroeken accountants is een slagvaardige onderneming op het gebied van
accountancy, belastingadvies en ondernemerschap. Wij stimuleren
ondernemerschap door ingewikkelde processen eenvoudig te maken. Alleen
dan kun je met elkaar samen werken en kennis delen. Dat is waar het werkelijk
om gaat!

Persoonlijk aansprakelijk bij betalingsproblemen
Bent u bestuurder van een bv of nv? Kan deze bv of nv haar belastingen en/of
premies niet betalen? Meld dan op tijd de betalingsproblemen bij de
Belastingdienst. Een te late melding is nauwelijks te herstellen en maakt dat u
als bestuurder bijna altijd zonder meer aansprakelijk bent voor de nietbetaalde belastingen en/of premies.
De Belastingdienst kan u, als bestuurder, aansprakelijk stellen voor het niet betalen van
belastingschulden door de bv of nv. Voorwaarde is dat dit niet betalen het gevolg is van
uw kennelijk onbehoorlijk bestuur in de voorafgaande drie jaren. De bewijslast hiervan
ligt bij de Belastingdienst.
Heeft u echter niet, niet op tijd of niet op juiste wijze bij de Belastingdienst gemeld dat
de bv of nv de belastingen niet kon betalen, dan bent u als bestuurder zonder meer
aansprakelijk. De Belastingdienst hoeft dan niets te bewijzen.

Let op!
Tegen een dergelijke aansprakelijkstelling kunt u zich nauwelijks verweren. U moet
namelijk eerst aannemelijk maken dat het niet (tijdig of juist) melden van de
betalingsonmacht niet aan u te wijten was. Over het algemeen zal dit zeer lastig zijn.
Zorg daarom dat u altijd juist en op tijd de betalingsproblemen van de bv of nv meldt!
Tijdig melden wil zeggen binnen twee weken nadat de belasting of premie betaald had
moeten zijn. Een telefonische melding telt niet, doe de melding daarom altijd schriftelijk.
Niet voor alle belastingen
De aansprakelijkheid geldt voor onder meer de loonbelasting, premies en
omzetbelastingen en een aantal minder vaak voorkomende belastingen (zoals onder
meer accijns en kansspelbelasting). Voor onbetaalde vennootschapsbelasting geldt de
aansprakelijkheid niet.

Stroeken accountants heeft de digitale nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
geschreven. Voor informatie die desondanks niet volledig of niet-juist weergegeven is en voor de
gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de digitale nieuwsbrief kan Stroeken
accountants helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden.
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