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Aan   : Relaties en collega’s mth 

 

Van    : Taskforce corona 
Betreft   : 6 april 2020 

 

Datum   : Melding betalingsonmacht / uitstel van belastingbetaling  
  

 
U heeft uitstel van betaling aangevraagd voor de loonbelasting en/of omzetbelasting of u gaat later uitstel van betaling 
aanvragen? 
 
Wij attenderen u erop dat het voor directeuren en bestuurders van rechtspersonen (o.a. B.V., Stichting en Vereniging) 
van groot belang is om (tijdig) betalingsonmacht van belasting en (pensioen)premies te melden bij de Belastingdienst en 
het bedrijfspensioenfonds. Voor wat betreft belastingen gaat het dan o.a. om de loonbelastingen en de omzetbelasting. 
De melding dient uiterlijk twee weken na de uiterste betaaldatum van de aangifte of aanslag te gebeuren. Risico is anders 
dat de Belastingdienst de bestuurder(s) in privé aansprakelijk kan stellen. Deze melding staat helemaal los van het 
verzoek om uitstel van betalen. De belastingdienst heeft aangegeven dat ondanks de bijzondere situatie die is ontstaan 
door de corona uitbraak, nog steeds betalingsonmacht moet worden gemeld. 
 
Melding doen 
Voor de aangiften loonheffingen en omzetbelasting over februari 2020, die eind maart 2020 betaald hadden moeten 
zijn, moet dus uiterlijk 14 april aanstaande een melding zijn gedaan. U krijgt van de Belastingdienst een bevestiging van 
de melding, wij adviseren die zorgvuldig te (laten) bewaren. 
 
U kunt voor de melding het formulier gebruiken, te downloaden via: 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/meld
ing_van_betalingsonmacht_bij_belastingen_en_premies  
 
Uiteraard kunnen wij u altijd helpen bij het voorbereiden van het invullen van het formulier. 
 
Om te kunnen bewijzen dat en wanneer u de melding hebt gedaan, adviseren wij het formulier aangetekend te 
versturen. Het is ook mogelijk om een digitale melding te doen door bij het ondernemersgedeelte in te loggen bij de 
Belastingdienst. 
 
Van belang is om de exacte aangifte of aanslag te vermelden en daarbij ook de oorzaak van de betalingsproblemen toe te 
lichten en de omvang van de problemen aan te geven. Alleen ‘liquiditeitsproblemen’ is uitdrukkelijk niet voldoende.  
 
Indien u gebruikmaakt van de buitengewone uitstelregeling van 3 maanden voor nagenoeg alle belastingaanslagen, 
hoeft u niet telkens bij elke aanslag opnieuw een melding te doen in de komende maanden. Eén keer melden volstaat. U 
moet wel opnieuw melden als aanslagen waarvoor een melding is gedaan zijn betaald, en er daarna opnieuw 
betalingsproblemen zijn.  
 
Bestuurdersaansprakelijkheid 
Meer over bestuurdersaansprakelijkheid in de brochure, beschikbaar via: 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/aanspra
kelijkheid_van_bestuurders , en op onze website: https://www.mth.nl/news/item/voorkom-aansprakelijkheid-meld-
betalingsproblemen/ 
 
Ingrijpende gevolgen 
Voor de volledigheid melden wij nog dat een melding betalingsonmacht tot ingrijpende gevolgen voor uw eventuele 
financieringen kan leiden. Bijvoorbeeld (bank)leningen worden vaak opeisbaar als er betalingsonmacht wordt gemeld. 
Wij adviseren u dit eerst te (laten) beoordelen op grond van bijvoorbeeld de financieringsvoorwaarden van uw 
bank/financier. 
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