TITEL

: CORONA MAATREGELEN TOEPASSEN IN DE PRAKTIJK

ONDERWERP

: UITSTEL VAN BETALING VAN BELASTINGEN

DATUM

: 25 MAART 2020

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen.
Bent u ondernemer en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u de Belastingdienst vragen
om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting,
omzetbelasting (btw) en loonheffingen.
STAPPENPLAN UITSTEL VAN BETALING IN DE PRAKTIJK
1.

U doet uw aangifte(s) zoals gebruikelijk.

2.

U betaalt de verschuldigde belasting niet.

3.

Er wordt een naheffingsaanslag opgelegd omdat u niet heeft betaald.

4.

Pas nu kunt u uitstel van betaling voor de betreffende aanslag(en) aanvragen. Voor iedere aanslag moet
uitstel van betaling aangevraagd worden.
Hulp nodig bij de aanvraag? Verstrek ons de naheffingsaanslag(en) en wij verzorgen de aanvraag voor u.
Wilt u de aanvraag zelf indienen? Stuur dan een brief aan de Belastingdienst (Postbus 100, 6400 AC Heerlen).
In de brief vraagt u om uitstel van betaling en geeft u aan dat u door de uitbraak van corona in
de betalingsproblemen bent gekomen. Vermeld altijd aanslagnummer(s).

5.

Nadat de Belastingdienst het verzoek heeft ontvangen stoppen zij met invorderingsmaatregelen. U krijgt
automatisch uitstel van betaling voor minimaal 3 maanden. U betaalt ook geen boete voor een te late
betaling.

6.

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt voor een langere periode uitstel
aanvragen. De Belastingdienst zal u mogelijk vragen om aanvullende informatie aan te leveren. Om
welke informatie het gaat is op dit moment nog niet bekend.

7.

Voor elke bestuurder van een rechtspersoon geldt een verplichting om de betalingsonmacht op
rechtsgeldige wijze bij de Belastingdienst te melden. Deze melding moet u doen binnen 2 weken nadat
de belasting had moeten worden betaald. Doet u dat niet (tijdig), dan loopt u een groot risico
om persoonlijk aansprakelijk te worden gehouden voor betaling van deze belastingschulden.
De meldplicht geldt niet bij alle soorten belastingen.

Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen verlaagt het kabinet de
invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle
belastingschulden.

Vragen of ondersteuning nodig? Neem contact op met onze adviseurs, zij helpen u graag verder.
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