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Inleiding

Als gevolg van de economische depressie, veroorzaakt door de uitbraak van het

Coronavirus (COVID-19), was het niet voor iedere belastingplichtige mogelijk om al

zijn/haar financiële verplichtingen na te komen. Om deze belastingplichtigen

tegemoet te komen, introduceerde de Belastingdienst afgelopen maart het

‘Bijzonder uitstel van betaling wegens het Coronavirus’. Recentelijk is bekend

gemaakt dat het beleid rondom deze maatregel is verruimd.

3 maanden uitstel van betaling belastingaanslagen

Tot en met 30 september was het mogelijk om een verzoek voor het bijzonder

uitstel in te dienen. Vanaf het moment dat u verzoek indiende, werd de invordering

van uw belastingschulden per direct stopgezet voor een termijn van drie maanden.

Dit was tevens van toepassing voor belastingschulden die al waren ontstaan

voordat de coronacrisis uitbrak.

Na afloop van deze drie maanden belastinguitstel, krijgt u in dat geval te maken met

drie soorten belastingschulden:

1. Oude belastingschulden, welke al bestonden voordat het Coronavirus uitbrak

(vóór 12 maart 2020);

2. Belastingschulden welke zijn ontstaan vanaf 12 maart 2020 tot en met de

datum waarop het bijzonder uitstel van betaling afliep;

3. Belastingschulden die zijn ontstaan na afloop van het bijzonder uitstel.

1. Oude belastingschulden

Voor belastingaanslagen die zijn opgelegd voor 12 maart 2020, geldt dat deze na

afloop van het bijzonder uitstel van belastingbetaling direct invorderbaar zijn. De

oorzaak van deze belastingschulden is immers niet gelegen in de uitbraak van het

Coronavirus. Zodra het betalingsuitstel eindigt, dienen deze schulden derhalve

direct te worden voldaan.

2. Belastingschulden die zijn ontstaan tijdens de uitstelperiode

Voor belastingaanslagen die zijn opgelegd gedurende de uitstelperiode geldt dat

deze automatisch in aanmerking komen voor de ruime terugbetalingsregeling. Deze

schulden hoeven derhalve niet direct te worden terugbetaald na afloop van de

uitstelperiode.

In het voorjaar van 2021 krijgen de belastingplichtigen die gebruik hebben gemaakt

van de uitstelregeling een brief van de Belastingdienst. Middels deze brief

communiceert de Belastingdienst de totaalsom van de schulden die is ontstaan

tijdens de uitstelperiode en het termijnbedrag dat de belastingplichtige maandelijks

moet gaan terugbetalen. De terugbetalingsregeling start op 1 juli 2021 en bestaat

uit 36 maandelijkse termijnen. Indien gewenst, kan de belastingplichtige de schuld

al eerder aflossen.

3. Nieuwe belastingschulden

Voor belastingaanslagen die worden opgelegd na afloop van de uitstelperiode geldt

dat deze binnen de gebruikelijke termijnen moeten worden voldaan. Voor deze

aanslagen geldt immers geen uitstel van betaling. Indien u echter nog niet in staat

bent om deze aanslagen te kunnen voldoen, is het mogelijk om een verzoek in te

dienen voor verlenging van het betalingsuitstel. Indien deze verlenging wordt

toegekend, wordt het betalingsuitstel tot uiterlijk 31 december 2020 verlengd.

Belastingaanslagen die worden opgelegd tijdens de verlengde uitstelperiode komen

ook in aanmerking voor de ruime terugbetalingsregeling die op 1 juli 2021 begint te

lopen.

Verzoek verlenging uitstel

Indien uw onderneming niet in staat is om de belastingaanslagen, die worden

opgelegd na afloop van het betalingsuitstel, te voldoen, kunt u een verzoek

indienen voor verlenging van de uitstelperiode. Het indienen van een verzoek tot

verlenging van het betalingsuitstel is mogelijk tot uiterlijk 31 december 2020.

Bij het verzoek moet u de omstandigheden aangeven waardoor de coronacrisis

u/uw onderneming heeft getroffen en waarom langer uitstel noodzakelijk is.

Bijvoorbeeld omdat de omzetcijfers, opdrachten, bestellingen of reserveringen

aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. Daarnaast kan aan de

hand van recente jaarstukken aannemelijk worden gemaakt dat uw onderneming

voorafgaand aan de coronacrisis levensvatbaar was. Indien uw totale

belastingschuld ten tijde van de eerste aanvraag tot uitstel hoger was dan €

20.000, dan dient u naast uw verzoek tot verlenging een liquiditeitsprognose en een

derde-deskundige verklaring mee te sturen.
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Derde-deskundige verklaring

Was de totale belastingschuld op het moment van het eerste uitstelverzoek hoger

dan € 20.000, dan moet een liquiditeitsprognose en een verklaring van een derde-

deskundige worden verstrekt aan de Belastingdienst. De derde-deskundige moet

verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële problemen hoofdzakelijk door de

coronacrisis zijn ontstaan. Daarnaast dient de derde-deskundige te verklaren dat de

liquiditeitsprognose plausibel is. Indien gewenst kan Govers Accountants/Adviseurs

bekijken of het afgeven van een derde-deskundige verklaring in uw situatie mogelijk

is.

Verbod op dividend, bonussen en inkoop eigen aandelen

Bij een uitstel van langer dan drie maanden moet u bovendien verklaren dat geen

bonussen worden uitgekeerd aan de Raad van Bestuur en de directie van de

onderneming, geen dividend wordt uitgekeerd en geen eigen aandelen worden

ingekocht in de periode vanaf het indienen van het uitstelverzoek tot en met de

datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021.

Bij toekenning verlenging uitstelperiode, vallen alle schulden in de betalingsregeling

Behalve een langere betaalpauze, kent de toekenning van het verzoek om

verlenging van de uitstelperiode nog een ander groot voordeel. Indien de verlenging

van het belastinguitstel namelijk wordt toegekend, vallen al uw belastingschulden in

de ruime betalingsregeling. Dat geldt voor zowel de pre-coronaschuld, als de schuld

die is ontstaan vanaf 12 maart 2020 tot de datum waarop het verlengde uitstel

vervalt. Deze schulden dienen derhalve vanaf 1 juli 2021, over 36 gelijke termijnen

te worden terugbetaald. Enkel de betalingsverplichtingen die na afloop van de

verlengde uitstelperiode worden opgelegd, zijn vanaf dat moment direct

invorderbaar.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente

Om ondernemers, die gebruik maken van het belastinguitstel, zo min mogelijk met

extra kosten te confronteren, zal de tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar

0,01% worden verlengd tot en met 31 december 2021.

Let op: De betalingsregeling ten aanzien van de belastingschuldschuld die is

ontstaan gedurende uw uitstelperiode, loopt van 1 juli 2021 tot en met 1 juli 2024.

Vanaf 1 januari 2022 gaat u over het nog openstaande bedrag aan belastingschuld

4% invorderingsrente betalen. Dat percentage geldt zowel in de inkomstenbelasting

als de vennootschapsbelasting.

Verzuimboete wegens te late betaling

Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst daarnaast bepaalde

verzuimboetes voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. Het

gaat om betalingsverzuimen begaan in de periode van 12 maart 2020 tot aan de

datum dat het bijzonder uitstel van betaling eindigt.

Melding betalingsonmacht

Indien een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt haar belasting

niet kan voldoen, is het normaliter noodzakelijk om tijdig een melding

betalingsonmacht te doen bij de Belastingdienst. Dat betekent dat binnen 14 dagen

na de dag waarop de verschuldigde belasting behoorde te zijn voldaan, een

melding moet worden gedaan. De Belastingdienst heeft vanwege de extreme

situatie besloten dat een afzonderlijk melding niet nodig is wanneer een

rechtspersoon na ontvangst van de naheffingsaanslag omzetbelasting en/of

loonheffingen om uitstel van betaling heeft verzocht. Dit geldt voor zowel de al

verstreken tijdvakken als voor de toekomst.
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TOT SLOT

Heeft u naar aanleiding van deze bijdrage nog vragen, neemt 

u dan gerust contact op met uw Govers contactpersoon. 

Hiernaast treft u onze contactgegevens aan:


