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Van Gennip verhoogt plafond borgstelling MKB
Staatssecretaris Karien van Gennip van Economische
Zaken heeft het maximumbedrag waarvoor het midden- en
kleinbedrijf dit jaar borgstellingen kan aanvragen verhoogd
van 452 tot 530 miljoen. Dat schrijft zij de Tweede
Kamer. Banken bereiken dit jaar het plafond voor MKBkredieten waar de staat zich garant voor stelt al ruim voor
het einde van het jaar. Dat komt onder meer door een
zekere inhaalvraag maar ook de verruiming van het Besluit
Borgstellingsregeling MKB en extra promotie van de
regeling door het ministerie van Economische Zaken, MKBNederland en banken spelen een rol. Daarnaast is er een
forse stijging in aanvragen van innovatieve bedrijven.
Van Gennip is blij met het succes van de regeling en stelt
daarom nu extra borgstellingsruimte beschikbaar. Daarmee
wil zij voorkomen dat bedrijven investeringen achterwege
moeten laten door gebrek aan financiële middelen. Dat zou
jammer zijn gezien de economische situatie en ook gezien
de initiatieven die EZ, banken en MKB in de afgelopen
periode namen om het gebruik van de regeling te
stimuleren.
Klik voor meer op deze link
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Regicon kan u ondersteunen bij het uitwerken
en formuleren van uw strategie. Of u zich nu
richt op kostenleiderschap of full-service, een
bij u passende uitwerking is het doel.
De consequenties van de te maken keuzes
worden tevens uitvoerig met u doorgenomen,
zodat u achteraf niet voor verrassingen staat.
Een passende beheersingscyclus kan daartoe
eveneens nader worden besproken en
uitgewerkt.
Voor meer informatie; Regicon - Strategie.

Eén tot twee procent van de kleine en middelgrote bedrijven
biedt zijn werknemers binnenkort geen bedrijfsarts meer.
Dit blijkt uit schattingen van de Brancheorganisatie voor
Arbodiensten (BOA). Sinds 1 juli zijn ondernemingen niet
meer verplicht een contract te sluiten met een arbodienst.
Deze dienstverleners helpen bedrijven het ziekteverzuim
onder personeel terug te dringen.
.
Klik voor meer op deze link

Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
trekt het wetsvoorstel Wet medezeggenschap werknemers
en de bijbehorende Invoeringswet in. Dit schrijft de
bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer. De reden
voor de intrekking van de twee wetsvoorstellen is dat er
sinds de indiening bij de Tweede Kamer van de voorstellen
een jaar geleden, in de samenleving en in de Kamer nieuwe
ideeën zijn ontstaan over medezeggenschap in bedrijven,
aldus de minister.
Klik voor meer op deze link
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Den Haag - In een besluit keurt de staatssecretaris goed
dat een dochtermaatschappij in haar eerste boekjaar op een
later tijdstip dan haar oprichtingsdatum wordt gevoegd.
De regeling van art. 5, lid 3 van het Besluit fiscale eenheid
2003 biedt niet de mogelijkheid om een
dochtermaatschappij in het jaar van oprichting op een later
tijdstip dan haar oprichtingsdatum te voegen. Ook op de
regeling met betrekking tot de voeging van bestaande
dochtermaatschappijen kan in dit soort situaties geen
beroep worden gedaan. Voor reeds bestaande
dochtermaatschappijen geldt dat een voeging in de loop van
een boekjaar in beginsel mogelijk is; voorwaarde is wel dat
de boekjaren van de te voegen maatschappijen zowel
statutair als feitelijk samenvallen.

In Duitsland zijn meer dan achthonderd meldingen van
zieken door de fijne deeltjes die kopieerapparaten en
laserprinters uitstoten. CNV wil weten of dit fijnstof in
Nederland ook mensen ziek maakt. De fijne deeltjes in de
toner bestaan veel te vaak uit zware metalen. En die komen
naar buiten. Professor Braungart van het Umweltinstitut in
Hamburg stelde maandag in TROS Radar dat de fijne
stoffen veel schadelijker zijn dan roken.
Klik voor meer informatie op deze link
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Klik voor meer op deze link
Staatssecretaris Wijn van Financiën heeft de Belastingdienst
geïnstrueerd hard op te treden tegen mensen die op
oneigenlijke gronden proberen de aanschaf van een
computer af te trekken van de belasting. Hij reageert
daarmee op berichten dat belastingbetalers op grote schaal
trucs zouden toepassen om het verdwijnen van de populaire
pc-privéregeling te omzeilen.
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Nederlandse bedrijven vinden de rekening van hun
accountant te hoog en onduidelijk. Ook beklagen ze zich
erover dat hun accountant hen zelden wijst op
mogelijkheden om kosten te besparen of werkprocessen
efficiënter te maken.

Klik voor meer informatie op deze link
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Klik voor meer informatie op deze link
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Klik voor meer informatie op deze link
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Het huidige belastingstelsel moet vervangen worden door een
systeem met één tarief voor iedereen. Om dat tarief zo laag
mogelijk te houden moet er gesnoeid worden in de fiscale
aftrekposten. Daarbij ligt het voor de hand de
hypotheekrenteaftrek te beperken en 65-plussers meer
belasting te laten betalen. Dat levert op termijn miljarden op
om het belastingtarief te verlagen.
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