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Inleiding
Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, heeft het kabinet besloten verdere
fiscale maatregelen te nemen die erop gericht zijn de liquiditeitspositie van ondernemers te
ondersteunen. Zo wordt bij financiële problemen als gevolg van de Corona-uitbraak bijzonder uitstel van
betaling verleend en worden de invorderingsrente en belastingrente tijdelijk verlaagd naar 0,01%.
Vanwege uitvoeringstechnische redenen is een percentage van nul niet mogelijk.

In de Tax Alert van 20 maart 2020 en 2 april 2020 hebben wij o.a. een stappenplan weergegeven waaruit
blijkt wat u moest doen om te verzoeken om bijzonder uitstel van betaling.1 Sindsdien zijn verdere
versoepelingen en uitbreidingen van het bijzonder uitstel van betaling aangekondigd en is de website van
de Belastingdienst sindsdien meerdere malen aangepast. Hierbij is ook (beperkte) verduidelijking
gegeven met betrekking tot de Melding betalingsonmacht. Het kabinet vraagt aan eenieder om
verantwoordelijk om te gaan met deze uitstelregeling, en er alleen gebruik van te maken als het echt
nodig is.

Eerst geven wij kort de regeling weer. Vervolgens geven wij nieuwe stappenplannen op basis van onze
interpretatie van deze nieuwe informatie per 9 april 2020, 9.00 uur. Hierbij maken we een onderscheid
tussen:
1) Inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, btw, loonheffingen;
2) Kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (energiebelasting en

opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE), kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting
op leidingwater) en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland;

3) Accijns (minerale oliën, alcohol en tabak) en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken;
4) Invoerrechten; en
5) Energiebelasting en de opslag van duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) ten behoeve van

afnemers van elektriciteit en aardgas.

Bijzonder uitstel van betaling – wat moet u doen?
Inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, btw en loonheffingen

Algemeen
Voor alle (naheffings)aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, btw
en loonheffingen kan bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd indien u door de uitbraak van
corona in financiële problemen bent gekomen. Het kabinet vraagt aan eenieder om verantwoordelijk om
te gaan met deze regeling, en er alleen gebruik van te maken als het echt nodig is.

Duur van het uitstel
3 maanden uitstel
Indien een ondernemer verzoekt om bijzonder uitstel van betaling wegens financiële problemen door de
coronacrisis, wordt automatisch 3 maanden uitstel van betaling verleend. Dit geldt voor bovengenoemde
belastingsoorten voor de openstaande belastingschulden op het moment van het verzoek en voor de

1 De Kamerbrief werd rond 19.00 uur op 2 april 2020 gepubliceerd en was derhalve niet meegenomen in de Tax Alert

van 2 april 2020.
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nieuw opkomende belastingschulden in de uitstel periode van 3 maanden. U kunt dit verzoek via een
formulier digitaal indienen of per post naar een centraal postbus-adres.

Deze regeling geldt voor verzoeken ingediend vanaf 12 maart 2020 tot 19 juni 2020. De uitstel periode
van 3 maanden gaat lopen vanaf het moment waarop het verzoek om uitstel is ontvangen. Wij begrijpen
dit als volgt. Als u op 12 maart 2020 voor het eerst om uitstel van betaling heeft verzocht, dan loopt dit
uitstel automatisch voor 3 maanden tot 12 juni 2020. Indien u om uitstel van betaling verzoekt op 18
juni 2020, wordt automatisch voor 3 maanden uitstel verleend tot 18 september 2020. Het voorgaande
kan meegenomen worden in uw overweging op welk moment om bijzonder uitstel van betaling verzocht
wordt.

Langer dan 3 maanden uitstel
Voor uitstel langer dan 3 maanden is aanvullende informatie nodig.
• Indien de totale belastingschuld waarvoor langer dan 3 maanden uitstel wordt gevraagd minder dan

EUR 20.000 bedraagt, moet in het verzoek de omstandigheden en gevolgen aangegeven worden
waardoor uw onderneming is getroffen door de coronacrisis. U kunt bijvoorbeeld met cijfers aangeven
dat uw omzet is gedaald ten opzichte van de afgelopen maanden, of dat uw opdrachten en boekingen
zijn verminderd ten opzichte van de afgelopen maanden.

• Bij een totale belastingschuld van meer dan EUR 20.000 is een verklaring van een derde-deskundige
vereist. Deze derde-deskundige moet verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële problemen
hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan. Het is nog niet duidelijk of enkel verklaren voldoende
is of dat ook aanvullende gegevens ter onderbouwing van die verklaring meegestuurd moeten worden.

Voor beide situaties geldt dat de nadere informatie binnen de uitstelperiode van 3 maanden moet worden
verzocht en aangeleverd. De hoogte van de totale belastingschuld moet worden bepaald op het moment
dat u verzoekt om bijzonder uitstel van betaling voor een periode van langer dan 3 maanden. Volgens de
website van de Belastingdienst mag u de betaling van de belastingaanslagen in ieder geval uitstellen
totdat op uw verzoek is beslist. We raden u aan om tijdig voorbereidingen te treffen voor het indienen
van een verzoek om uitstel van betaling voor langer dan 3 maanden. Er kan overwogen worden om dit
verzoek richting het einde van de eerste 3 maanden uitstel van betaling pas in te dienen.
U kunt dit verzoek enkel per post indienen bij een centraal postbus-adres.

Eén verzoek per entiteit is voldoende
Voor de aanslagen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, btw en
loonheffingen kan in één keer verzocht worden om bijzonder uitstel van betaling (voor 3 maanden en
voor langer dan 3 maanden). Dit verzoek kan worden ingediend op het moment dat van één van deze
soorten belastingen er ten minste één (naheffings)aanslag is opgelegd. Heeft u niet voor alle 5
genoemde aanslagen uitstel nodig, dan kunt u de overige aanslagen wel gewoon betalen.

Let op dat het verzoek om uitstel geldt per entiteit. Houd daar rekening mee indien u te maken heeft met
bijvoorbeeld een fiscale eenheid vennootschapsbelasting of btw. Indien bijvoorbeeld een aanslag
vennootschapsbelasting wordt opgelegd aan een BV die de moedermaatschappij van die fiscale eenheid
is, zal een verzoek aangemerkt worden als een uitstelverzoek voor alle openstaande belastingschulden
van deze moedermaatschappij. Met andere woorden, er is dan niet verzocht om bijzonder uitstel van
betaling voor de btw en loonheffingen van de andere BV’s.
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Hieronder wordt weergegeven welke stappen u moet doorlopen om bijzonder uitstel van betaling te
verkrijgen.

Advies stappenplan indien nog niet is verzocht om bijzonder uitstel van betaling
1. Doe tijdig en correct aangifte, maar betaal de btw en loonheffingen vervolgens niet, bij financiële

problemen.
2. Wacht op ontvangst van een (naheffings)aanslag die door de Belastingdienst wordt opgelegd. Zodra u

een (naheffings)aanslag ontvangen heeft, kunt u verzoeken om bijzonder uitstel van betaling. Dit
verzoek geldt dan automatisch voor alle nog niet-betaalde en nog nieuw op te leggen aanslagen
inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, btw en loonheffingen. U krijgt
voor al deze belastingaanslagen direct na ontvangst van dit verzoek 3 maanden uitstel van betaling.
Heeft u niet voor alle 5 genoemde aanslagen uitstel nodig, dan kunt u de overige aanslagen wel
gewoon betalen. Wij adviseren om binnen de betalingstermijn van de (eerste) aanslag een verzoek om
bijzonder uitstel van betaling in te dienen bij de Belastingdienst. Dit kan per post of online via een
digitaal formulier (inloggen via Digi-D is vereist). Overweeg hierbij om het verzoek aan het begin van
de laatste week van de betalingstermijn in te dienen.

3. Voor uitstel langer dan 3 maanden is aanvullende informatie nodig en deze moet binnen de
uitstelperiode van 3 maanden worden aangeleverd.
• Indien de totale belastingschuld waarvoor langer dan 3 maanden uitstel wordt gevraagd minder

dan EUR 20.000 bedraagt, moet in het verzoek de omstandigheden en gevolgen aangegeven
worden waardoor uw onderneming is getroffen door de coronacrisis. U kunt bijvoorbeeld met
cijfers aangeven dat uw omzet is gedaald ten opzichte van de afgelopen maanden, of dat uw
opdrachten en boekingen zijn verminderd ten opzichte van de afgelopen maanden.

• Bij een totale belastingschuld van meer dan EUR 20.000 is een verklaring van een derde-
deskundige vereist. Deze derde-deskundige moet verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële
problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan. Het is nog niet duidelijk of enkel
verklaren voldoende is of dat ook aanvullende gegevens ter onderbouwing van die verklaring
meegestuurd moeten worden.

Let op: met betrekking tot de btw en loonheffing hoeft geen separate Melding betalingsonmacht te doen
indien u verzoekt om bijzonder uitstel van betaling.

De Belastingdienst stuurt een schriftelijke ontvangstbevestiging van het verzoek. Ze verwachten echter
heel veel aanvragen, waardoor het enige tijd kan duren voordat de ontvangstbevestiging wordt
verstuurd. U mag de betaling van de belastingaanslagen in ieder geval uitstellen totdat op uw verzoek is
beslist.

Er is al verzocht om bijzonder uitstel van betaling. Moet u nog wat doen?
• Heeft u verzocht om bijzonder uitstel van betaling vóórdat u een aanslag heeft ontvangen? Dan

adviseren wij zekerheidshalve na ontvangst van een (naheffings)aanslag te verzoeken om bijzonder
uitstel van betaling (zie het stappenplan zoals hiervoor is vermeld).

• Heeft u op of na 12 maart 2020 na ontvangst van een (naheffings)aanslag reeds verzocht om
bijzonder uitstel van betaling voor die specifieke aanslag, dan wordt automatisch uitstel van betaling
voor 3 maanden verleend voor alle nog niet-betaalde en nog nieuw op te leggenaanslagen
inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, btw en loonheffingen. U krijgt een
schriftelijke ontvangstbevestiging van het verzoek.
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Extra aandachtspunten bij btw en loonheffingen
Wij merken volledigheidshalve op dat voor de btw en loonheffingen voor ieder tijdvak tijdig en correct
aangifte ingediend moet worden, ook als het bijzonder uitstel van betaling is verkregen.

Op de website van de Belastingdienst is aangegeven dat het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in
beginsel ook aangemerkt wordt als een Melding betalingsonmacht. Dit geldt voor komende, maar ook
voor de verstreken tijdvakken. Met andere woorden, voor de btw en loonheffingen hoeft geen aparte
Melding betalingsonmacht ingediend te worden. De Belastingdienst zal de Melding betalingsonmacht
beoordelen en u hierover apart berichten.

Op de website van de Belastingdienst staat de toezegging dat een opgelegde verzuimboete wegens het
niet-tijdig betalen van de btw of loonheffing niet betaald hoeft te worden als verzocht wordt om uitstel
van betaling als gevolg van de coronacrisis. Er wordt nog een besluit genomen over de datum vanaf welk
moment de boete wordt verminderd. Wij adviseren om bezwaar te maken tegen deze boete binnen 6
weken na ontvangst van deze boete. Volledigheidshalve merken wij op dat de kwijtschelding van een
boete wegens niet-tijdig betalen van btw of loonheffing niet geldt ingeval van bijvoorbeeld (opzettelijk)
misbruik van deze uitstelregeling.

Ten aanzien van de btw en de loonheffing kunnen ondernemers met een G-rekening de Belastingdienst
vragen om hun G-rekeningen ook (deels) te laten deblokkeren waarvoor bijzonder uitstel van betaling is
verleend. Er moet dus wel om uitstel van betaling zijn verzocht. De stappen om de G-rekening (deels) te
laten deblokkeren in verband met de coronacrisis zijn als volgt:
1. Verzoek om bijzonder uitstel van betaling (zie het hiervoor beschreven stappenplan)
2. Verzoek om deblokkering G-rekening door middel van een formulier. Dit formulier is te vinden op de

website van de Belastingdienst:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_
formulieren/verzoek_deblokkering_g_rekening
Hierbij gelden de volgende invulinstructies:
· Bij rubriek 3 geeft u aan dat u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent

gekomen.
· Bij rubriek 4 geeft u aan voor welk bedrag u deblokkering vraagt. Splits het bedrag in het

overschot - en het bedrag waarvoor u uitstel van betaling hebt gevraagd.
· Bij rubriek 5 geldt de machtiging tot verrekenen niet voor het bedrag waarvoor de

Belastingdienst u uitstel van betaling heeft gegeven.

Kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen
(energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE), kolenbelasting,
afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater) en vergelijkbare belastingen in Caribisch
Nederland

Algemeen
Voor de aanslagen kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen
(energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE), kolenbelasting,
afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater) en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland
dient afzonderlijk verzocht te worden om bijzonder uitstel van betaling na ontvangst van een
naheffingsaanslag. U kunt dit verzoek wel meenemen in het verzoek om bijzonder uitstel van betaling van
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aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, btw en loonheffingen,
maar dit kan enkel voor zover op dat moment ook al een naheffingsaanslag is ontvangen en uitstel van
betaling voor die belastingsoort moet expliciet vermeld worden in het verzoek.

Voor het overige werkt de regeling van het bijzonder uitstel van betaling net zoals is beschreven voor de
aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, btw en loonheffingen. Let
op, onderstaand stappenplan geldt per belastingsoort zoals genoemd in de kop van deze paragraaf.

Advies stappenplan verzoek om bijzonder uitstel van betaling – dit geldt per belastingsoort!
1. Doe tijdig en correct aangifte, maar betaal de belasting vervolgens niet bij financiële problemen.
2. Indien gekozen wordt om een Melding betalingsonmacht in te dienen, dien dit binnen 14 dagen na het

moment waarop de niet-betaalde belasting betaald had moeten worden, in.
3. Wacht op ontvangst van een naheffingsaanslag die door de Belastingdienst wordt opgelegd. Zodra u

een naheffingsaanslag ontvangen heeft, kunt u verzoeken om bijzonder uitstel van betaling. Dit
verzoek geldt dan automatisch voor alle nog niet-betaalde en nog nieuw op te leggen aanslagen van
die belastingsoort. U krijgt voor al deze belastingaanslagen direct na ontvangst van dit verzoek 3
maanden uitstel van betaling. Wij adviseren om binnen de betalingstermijn van de naheffingsaanslag
een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in te dienen bij de Belastingdienst. Dit kan per post of
online via een digitaal formulier (inloggen via Digi-D is vereist). Overweeg hierbij om het verzoek aan
het begin van de laatste week van de betalingstermijn in te dienen.

4. Voor uitstel langer dan 3 maanden is aanvullende informatie nodig en deze moet binnen de
uitstelperiode van 3 maanden worden aangeleverd.
• Indien de totale belastingschuld waarvoor langer dan 3 maanden uitstel wordt gevraagd minder

dan EUR 20.000 bedraagt, moet in het verzoek de omstandigheden en gevolgen aangegeven
worden waardoor uw onderneming is getroffen door de coronacrisis. U kunt bijvoorbeeld met
cijfers aangeven dat uw omzet is gedaald ten opzichte van de afgelopen maanden, of dat uw
opdrachten en boekingen zijn verminderd ten opzichte van de afgelopen maanden.

• Bij een totale belastingschuld van meer dan EUR 20.000 is een verklaring van een derde-
deskundige vereist. Deze derde-deskundige moet verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële
problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan. Het is nog niet duidelijk of enkel
verklaren voldoende is of dat ook aanvullende gegevens ter onderbouwing van die verklaring
meegestuurd moeten worden.

De Belastingdienst stuurt een schriftelijke ontvangstbevestiging van het verzoek. Ze verwachten echter
heel veel aanvragen, waardoor het enige tijd kan duren voordat de ontvangstbevestiging wordt
verstuurd. U mag de betaling van de belastingaanslagen in ieder geval uitstellen totdat op uw verzoek is
beslist.

Extra aandachtspunten
Wij merken volledigheidshalve op dat voor iedere belasting tijdig en correct aangifte ingediend moet
worden, ook als het bijzonder uitstel van betaling is verkregen.

Voor de kansspelbelasting, milieubelastingen (energiebelasting en opslag duurzame energie- en
klimaattransitie (ODE), kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater): na iedere
aangifteperiode kan nog overwogen worden om een Melding betalingsonmacht in te dienen (zie onder
‘Melding betalingsonmacht, moet dit nu wel of niet?‘). We benadrukken hierbij dat het verzoek om
bijzonder uitstel van betaling in principe los staat van de zogenaamde ‘Melding betalingsonmacht’. De
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toezegging dat een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in beginsel ook wordt aangemerkt als een
Melding betalingsonmacht is uitsluitend gedaan voor de btw en loonheffing en (nog) nietvoor andere
aangiftebelastingen.

Voor de kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (energiebelasting
en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE), kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting
op leidingwater) is geen toezegging gedaan dat een opgelegde verzuimboete wegens het niet-tijdig
betalen van deze belastingen niet betaald hoeft te worden als verzocht wordt om betalingsuitstel als
gevolg van de coronacrisis. Indien u een naheffingsaanslag ontvangt met een opgelegde verzuimboete
wegens het niet-tijdig betalen van de belasting, adviseren wij om bezwaar te maken tegen deze boete.

Accijns (minerale oliën, alcohol en tabak) en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Algemeen
Voor accijns en verbruiksbelasting dient afzonderlijk verzocht te worden om bijzonder uitstel van betaling
na ontvangst van een naheffingsaanslag. U kunt dit verzoek wel meenemen in het verzoek om bijzonder
uitstel van betaling van aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting,
btw en loonheffingen, maar dit kan enkel voor zover op dat moment ook al een naheffingsaanslag
accijns/verbruiksbelasting is ontvangen en het feit dat het verzoek om uitstel ook
accijns/verbruiksbelasting omvat, moet expliciet vermeld worden in het verzoek. Bovendien adviseren wij
om dit verzoek om uitstel van betaling tevens in te dienen per email via
douane.nederland.invordering@belastingdienst.nl.

Advies stappenplan verzoek om bijzonder uitstel van betaling – dit geldt per belastingsoort!
1. Doe tijdig en correct aangifte, maar betaal de belasting vervolgens niet bij financiële problemen.
2. Indien gekozen wordt om een Melding betalingsonmacht in te dienen, dien dit binnen 14 dagen na het

moment waarop de niet-betaalde belasting betaald had moeten worden, in.
3. Wacht op ontvangst van een naheffingsaanslag die door de Belastingdienst wordt opgelegd. Zodra u

een naheffingsaanslag ontvangen heeft, kunt u verzoeken om bijzonder uitstel van betaling. Dit
verzoek geldt dan automatisch voor alle nog niet-betaalde en nog nieuw op te leggen aanslagen van
die belastingsoort. U krijgt voor al deze belastingaanslagen direct na ontvangst van dit verzoek 3
maanden uitstel van betaling.2 Wij adviseren om binnen de betalingstermijn van de naheffingsaanslag
een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in te dienen bij de Belastingdienst. Dit kan per post of
online via een digitaal formulier (inloggen via Digi-D is vereist). Dien het verzoek om uitstel van
betaling óók in via een email aan douane.nederland.invordering@belastingdienst.nl. Overweeg hierbij
om het verzoek aan het begin van de laatste week van de betalingstermijn in te dienen.

4. Voor uitstel langer dan 3 maanden is aanvullende informatie nodig en deze moet binnen de
uitstelperiode van 3 maanden worden aangeleverd.
• Indien de totale belastingschuld waarvoor langer dan 3 maanden uitstel wordt gevraagd minder

dan EUR 20.000 bedraagt, moet in het verzoek de omstandigheden en gevolgen aangegeven
worden waardoor uw onderneming is getroffen door de coronacrisis. U kunt bijvoorbeeld met
cijfers aangeven dat uw omzet is gedaald ten opzichte van de afgelopen maanden, of dat uw
opdrachten en boekingen zijn verminderd ten opzichte van de afgelopen maanden.

2         Dit volgt uit de Kamerbrief van 2 april 2020. Op basis van de ‘groene’ website van de Belastingdienst/Douane zou

nog steeds een uitstel van betaling worden verleend tot de 15de dag van de maand volgend op de maand waarin de

coronamaatregelen eindigen.
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• Bij een totale belastingschuld van meer dan EUR 20.000 is een verklaring van een derde-
deskundige vereist. Deze derde-deskundige moet verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële
problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan. Het is nog niet duidelijk of enkel
verklaren voldoende is of dat ook aanvullende gegevens ter onderbouwing van die verklaring
meegestuurd moeten worden.

De Belastingdienst stuurt een schriftelijke ontvangstbevestiging van het verzoek. Ze verwachten echter
heel veel aanvragen, waardoor het enige tijd kan duren voordat de ontvangstbevestiging wordt
verstuurd. U mag de betaling van de belastingaanslagen in ieder geval uitstellen totdat op uw verzoek is
beslist.

Extra aandachtspunten
Wij merken volledigheidshalve op dat voor iedere belasting tijdig en correct aangifte ingediend moet
worden, ook als het bijzonder uitstel van betaling is verkregen.

Na iedere aangifteperiode kan nog overwogen worden om een Melding betalingsonmacht in te dienen (zie
onder ‘Melding betalingsonmacht, moet dit nu wel of niet?‘). We benadrukken hierbij dat het verzoek om
bijzonder uitstel van betaling in principe los staat van de zogenaamde ‘Melding betalingsonmacht’.  De
toezegging dat een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in beginsel ook wordt aangemerkt als een
Melding betalingsonmacht is uitsluitend gedaan voor de btw en loonheffing en (nog) niet voor accijns en
verbruiksbelastingen.

Voor de accijns en verbruiksbelasting is geen toezegging gedaan dat een opgelegde verzuimboete
wegens het niet-tijdig betalen van deze belastingen niet betaald hoeft te worden als verzocht wordt om
betalingsuitstel als gevolg van de coronacrisis. Wel is toegezegd dat verzuimboetes voor het niet(-tijdig)
betalen in principe niet worden opgelegd. Indien u toch een naheffingsaanslag ontvangt met een
opgelegde verzuimboete wegens het niet-tijdig betalen van de belasting, adviseren wij om bezwaar te
maken tegen deze boete.  Volledigheidshalve merken wij op dat de kwijtschelding van een boete wegens
niet-tijdig betalen van accijns en verbruiksbelasting niet geldt ingeval van bijvoorbeeld (opzettelijk)
misbruik van deze uitstelregeling.

Invoerrechten

Algemeen
De regeling voor uitstel van betaling voor invoerrechten en andere belastingen bij invoer is gebaseerd op
EU-douanewetgeving. Wij begrijpen dat daarom op dit moment een uitvoeringsregeling nog in de maak is.

Advies stappenplan verzoek om uitstel van betaling
• Heeft u een maandkrediet voor het betalen van invoerrechten (voor AGS aangiften of bij gebruik van

een vergunning inschrijving in de administratie)? Stuur na ontvangst van de mededeling betaling
(maandkrediet) en/of de UTB (maandaangifte) een email naar
douane.nederland.invordering@belastingdienst.nl waarin u verzoekt om uitstel van betaling voor de
komende maandbetaling. Omschrijf uw situatie en de motivering voor het uitstel zo gedetailleerd
mogelijk. Wij adviseren voorlopig om een verzoek om uitstel per mededeling betaling / UTB bij
douane.nederland.invordeing@belastingdienst.nl in te dienen. De ‘groene’ website van
Belastingdienst/Douane vermeldt immers niet dat één verzoek gelijk geldt voor alle toekomstige
aanslagen.
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• Heeft u geen maandkrediet? Dan moeten invoerrechten worden betaald voordat de goederen worden
vrijgegeven. Wij voorzien op dit moment geen mogelijkheden om in deze gevallen uitstel van betaling
aan te vragen.

Extra aandachtspunten
De gereduceerde tarieven voor belastingrente en invorderingsrente (0,01%) zijn niet van toepassing op
invoerrechten. Gedurende het uitstel blijven de reguliere tarieven voor rente op achterstallen en
kredietrente (2-3%) van toepassing.

Energiebelasting en de opslag van duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) ten
behoeve van afnemers van elektriciteit en aardgas

Algemeen
In de Kamerbrief van 2 april 2020 is, na gevoerd overleg met de energieleveranciers, aangegeven dat
goedgekeurd zal worden dat de energieleveranciers voor leveringen van aardgas en elektriciteit in de
maanden april, mei en juni 2020 de energiebelasting en de ODE, inclusief de btw hierover, op een later
moment verschuldigd zullen zijn dan normaal. Het gaat daarbij - kort gezegd - om leveringen waarvoor de
energieleverancier factureert zonder voorschotten of, als toch sprake is van voorschotten, de eindfactuur
ziet op een kalendermaand. Uitgangspunt hierbij is dat de energieleverancier voor leveringen in de
maanden april, mei en juni 2020 geen energiebelasting en ODE, noch de btw hierover, in rekening brengt
bij de betreffende klanten. Hiermee kan aan bedrijven uitstel van betaling van de ODE en
energiebelasting worden geboden. In oktober 2020 worden de energiebelasting en ODE, vermeerderd
met de btw hierover, via een aanvullende factuur alsnog in rekening gebracht en verschuldigd door de
energieleveranciers. Uitstel van verschuldigdheid voor eerdere maanden dan april 2020 is niet mogelijk
gebleken.

Advies
Hoe en in hoeverre de energieleveranciers de aangekondigde regeling gaan toepassen is ons op dit
moment nog niet bekend. Afnemers van elektriciteit en aardgas die energiebelasting en/of ODE betalen
aan hun energieleverancier(s) en daarvoor tijdelijk uitstel van betaling wensen, adviseren wij contact op
te (laten) nemen met hun energieleverancier(s). Onder verwijzing naar voornoemd overleg en het bericht
van de Staatssecretaris kan dan worden verzocht om tijdelijk uitstel van betaling.

Melding betalingsonmacht, moet dit nu wel of niet?
Een (schriftelijke) Melding betalingsonmacht heeft als doel om hoofdelijke aansprakelijkheid van
bestuurders voor bepaalde belastingschulden (o.a. btw en loonheffingen) te voorkomen in gevallen van
voortdurende betalingsonmacht van een entiteit. De vraag die bij veel ondernemers speelt, is of de
Melding betalingsonmacht nodig is, ook als er (nog) geen acute betalingsonmacht is (bijvoorbeeld omdat
gebruik gemaakt gaat worden van het bijzonder uitstel van betaling).

Op de website van de Belastingdienst is aangegeven dat het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in
beginsel ook aangemerkt wordt als een Melding betalingsonmacht. Dit geldt voor komende, maar ook
voor de verstreken tijdvakken. Met andere woorden, voor de btw en loonheffingen hoeft geen aparte
Melding betalingsonmacht ingediend te worden. De Belastingdienst zal de Melding betalingsonmacht
beoordelen en u hierover apart berichten.
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Het vorenstaande geldt (nog) niet voor andere aangiftebelastingen zoals kansspelbelasting,
milieubelastingen (energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE),
kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol en
tabak) en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken. Wij verwachten op korte termijn hierover
uitsluitsel. Zolang deze bevestiging er nog niet is, adviseren wij voor deze belastingen het volgende.

Dien bij acute betalingsonmacht (‘er kan niet worden betaald’) een Melding betalingsonmacht in binnen
14 dagen na het moment waarop de belasting betaald had moeten worden. Dien dit zekerheidshalve in
voor elk aangifte(tijdvak) tot het moment waarop je de beschikking Melding betalingsonmacht ontvangen
hebt, waarmee de Belastingdienst bevestigt dat het een rechtsgeldige melding is.

Bij te verwachten betalingsproblemen (‘er kan nu nog wel worden betaald, maar wellicht in de toekomst
niet’) is het antwoord op de vraag of de Melding betalingsonmacht echt ingediend moet worden niet
eenduidig.
• Als in deze situatie geen Melding betalingsonmacht wordt ingediend, zou dit in de toekomst kunnen

leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid als bijvoorbeeld over een aantal maanden blijkt dat het
coronavirus een zodanige impact heeft op de onderneming (bijv. faillissement) dat de belasting op dat
moment niet betaald kan worden en dat geconstateerd wordt dat daar feitelijk ook al eerder sprake
van was. Op een later moment alsnog een rechtsgeldige Melding betalingsonmacht doen voor de
verschuldigde belasting waarvoor in eerste instantie geen melding is gedaan, is namelijk niet mogelijk.

• Als wel Melding betalingsonmacht wordt ingediend, terwijl geen sprake is van acute betalingsonmacht,
is dit op basis van de huidige wetgeving geen rechtsgeldige melding. Aangezien diverse partijen dit
onder de aandacht hebben gebracht bij het Ministerie van Financiën is het echter in onze ogen niet
ondenkbaar dat het kabinet ook ten aanzien van de Melding betalingsonmacht met een versoepeling
komt waardoor een Melding betalingsonmacht ook als rechtsgeldig wordt aangemerkt in geval van te
verwachten betalingsproblemen veroorzaakt door het coronavirus. Of deze versoepeling er komt, is
nu nog afwachten. Volledigheidshalve merken we op dat een Melding betalingsonmacht normaliter bij
de Belastingdienst een proces op gang brengt. Zo zal er waarschijnlijk een vragenlijst toegestuurd
worden om een goed beeld te krijgen van de situatie en om te kunnen beoordelen of de melding
rechtsgeldig is. Normaliter kan het ook voorkomen dat bepaalde invorderingsmaatregelen worden
genomen, zoals beslaglegging. We kunnen ons echter voorstellen dat gezien de bijzondere
omstandigheden hier voorzichtiger mee om wordt gegaan, al is het natuurlijk niet uit te sluiten. Ook
kunnen we niet uitsluiten dat in de administratie van de Belastingdienst deze Melding
betalingsonmacht geregistreerd wordt (dossiernotitie). Mocht gekozen worden door de ondernemer
om in deze situatie te melden, dan adviseren wij om zekerheidshalve voor elk tijdvak een Melding
betalingsonmacht in te dienen tot het moment waarop de beschikking Melding betalingsonmacht is
ontvangen, waarmee de Belastingdienst bevestigt dat het een rechtsgeldige melding is.



Deze Tax Alert dient slechts ter algemene
informatie en het pretendeert geen volledigheid
en is geen fiscaal advies.

Informatie
Voor nadere informatie betreffende deze alert
kunt u contact opnemen met uw
EY-belastingadviseur.

EY

Ernst & Young Belastingadviseurs LLP

Ernst & Young Belastingadviseurs LLP is een limited liability
partnership naar het recht van Engeland en Wales met
registratienummer OC335596. Ernst & Young Belastingadviseurs
LLP is statutair gevestigd te 6 More London Place, London SE1-
2DA, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan
Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder
nummer 24432939.

www.ey.nl

© Ernst & Young 2020

Deze publicatie bevat informatie in samengevatte vorm en is
daarom enkel bedoeld als algemene leidraad. Ze is niet bedoeld
om te dienen als een substituut voor gedetailleerd onderzoek of
voor het aanwenden van een professioneel oordeel. Noch EYGM
Limited noch enig ander lid van de wereldwijde Ernst & Young
organisatie kan aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van
iemand die handelde of die ervan afzag te handelen ten gevolge
van enige informatie in deze publicatie. Bij elke specifieke
aangelegenheid, dient steeds een geschikte adviseur
geraadpleegd te worden.


