Memo
Van

: Taskforce corona (EHS)

Datum

: dinsdag 16 juni 2020

Betreft

: Update Coronamaatregelen: verlenging uitstel van betaling

Algemeen
Voor bedrijven die gebruik hebben gemaakt van het uitstel van betaling voor belastingen in verband met de Corona – crisis
nadert het moment waarop het uitstel verloopt. Dit uitstel is voor een periode van 3 maanden verleend, te rekenen met
ingang van de datum van het verzoek. Er zijn 2 mogelijkheden:
-

Langer uitstel is niet nodig

-

Er is noodzaak voor langer uitstel

Langer uitstel is niet nodig
Als het bedrijf weer in staat is om de belastingen te betalen, is verder uitstel niet nodig.
-

De Belastingdienst zal – voordat het uitstel wordt ingetrokken – vragen aan de ondernemer om een passend
voorstel voor een betalingsregeling te doen.

-

De reguliere voorwaarden rondom betalingsregelingen, zoals een maximum termijn voor de regeling, gelden niet.

Er is noodzaak voor langer uitstel
Als langer uitstel noodzakelijk is, kan het verleende uitstel op verzoek worden verlengd met nog eens drie maanden. Dit
geldt dan voor de belasting waarvoor al uitstel is verleend en de belastingen die betaald moeten worden in de drie maanden
daarna. Voor het verlengd uitstel gelden de volgende voorwaarden:
-

Het verzoek moet worden ingediend tijdens het al verleende uitstel.

-

De bestaande betalingsproblemen maken langer uitstel noodzakelijk

-

De betalingsproblemen zijn hoofdzakelijk door de coronacrisis ontstaan

-

Er is voldaan aan de aangifteplicht voor de schulden waarvoor verlengd uitstel is gevraagd

-

Als de totale belastingschuld ten tijde van het verzoek om verlengd uitstel meer dan € 20.000 bedraagt, moet een
verklaring van een derde deskundige bij het verzoek worden gevoegd.

De verklaring derde deskundige moet de volgende elementen bevatten:
-

Het is aannemelijk dat er sprake is van werkelijke betalingsproblemen ten tijde van het verzoek of op korte termijn
daarna (in ieder geval de periode waarvoor de corona-maatregelen gelden voor het betreffende bedrijf)
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-

Het is aannemelijk dat de betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan

-

Een liquiditeitsprognose die volgens de derde-deskundige plausibel is. De liquiditeitsprognose moet uitgaan van de
situatie zoals die is op het moment van het verzoek om verlengd uitstel.

De mogelijkheid voor verlengd uitstel geldt voor de meeste belastingen1,
De Belastingdienst bereidt een online formulier voor die gebruikt kan worden voor het verzoek om verlengd uitstel. Deze
zal medio juni 2020 beschikbaar komen. Tot die tijd kan het verzoek ook schriftelijk worden gedaan.
Advies
Wij adviseren om op korte termijn te beoordelen of langer uitstel noodzakelijk is. Als langer uitstel nodig is zal er in veel
gevallen tijd nodig zijn om het verzoek en met name de verklaring van de derde-deskundige voor te bereiden.

1

loonheffingen, omzetbelasting, inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet,
vennootschapsbelasting, kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (energiebelasting en opslag duurzame energie- en
klimaattransitie (ODE), kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijnzen en verbruiksbelasting van alcoholvrije
dranken. Omzetbelasting, de accijnzen, de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en de kolenbelasting voor zover deze belastingen worden geheven
met toepassing van de douanewetgeving ter zake van de invoer zijn uitgesloten voor de regeling.
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