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Inleiding
Om de gevolgen van het coronavirus voor
ondernemers te verzachten, heeft het kabinet
diverse fiscale maatregelen genomen gericht
om de liquiditeitspositie van ondernemers te
ondersteunen. Zo geldt tot 1 oktober 2020 dat
bij financiële problemen als gevolg van de
Corona-uitbraak bijzonder uitstel van betaling
wordt verleend en geldt een tijdelijke verlaging
van de invorderingsrente en belastingrente naar
0,01%.

Het kabinet heeft op 28 augustus 2020, als
onderdeel van het nieuwe steun- en
herstelpakket voor ondernemers en werkenden,
nadere richtlijnen afgegeven over hoe moet
worden omgegaan met nieuw opgekomen
betalingsverplichtingen, hoe de opgebouwde
belastingschuld moeten worden afgelost en
welke fiscale maatregelen nog doorlopen tot
1 januari 2021. Hierbij is aangegeven dat
uiterlijk op 1 januari 2021 het bijzonder uitstel
van betaling voor alle ondernemers afloopt en
vanaf die datum de terugbetalingsregeling (in
24 termijnen) start.

Op 29 september 2020 heeft het kabinet echter
besloten om de startdatum van de
terugbetalingsregeling uit te stellen naar 1 juli
2021. Ook is bepaald dat de
terugbetalingsregeling inhoudt dat in 36
termijnen de openstaande belastingschulden
afgelost mogen worden.

We merken op dat in de Kamerbrief van 29
september 2020 enkel een verruiming van de
terugbetalingsregeling is genoemd. Er wordt
niet gesproken over verdere verlenging van het
bijzonder uitstel van betaling voor nieuwe
betalingsverplichting die opkomen in de periode
na 1 januari 2021 (als verlengd uitstel van
betaling is verkregen). In het Besluit van 29
september 2020 is expliciet vermeld dat
verleend uitstel van betaling (uiterlijk) per
1  januari 2021 wordt ingetrokken. In de

Kamerbrief en in het Besluit wordt niet
gesproken over verlenging van de verlaging van
de invorderingsrente naar 0,01%.

De regeling is niet van toepassing op
invoerrechten en omzetbelasting, accijns,
verbruiksbelasting of kolenbelasting die bij
invoer is geheven.

In deze Tax Alert zetten wij de huidige stand van
zaken voor u nader uiteen.

Hervatten van
betalingsverplichtingen
Het kabinet vindt het belangrijk dat
betalingsachterstanden van ondernemers niet
verder oplopen dan noodzakelijk. Nieuw
opgekomen betalingsverplichtingen moeten als
volgt worden hervat. Het kabinet heeft het
expliciet over betalingsverplichtingen, en niet
over belastingschulden. Dit betekent dat moet
worden gekeken naar het moment waarop een
betalingsverplichting ontstaat en dat verschilt
per belastingmiddel. Voor de omzetbelasting en
loonbelasting gaat het dan bijvoorbeeld om
uiterlijk één maand na afloop van het tijdvak en
voor de inkomstenbelasting en
vennootschapsbelasting de uiterste
betalingsdatum van de desbetreffende aanslag.

 Heeft u enkel initieel bijzonder uitstel van
betaling voor 3 maanden aangevraagd (en
geen verdere verlening aangevraagd dan wel
gekregen)? Dan geldt dat nieuw opgekomen
betalingsverplichtingen na afloop van de 3-
maands uitstelperiode moeten worden
hervat. Afhankelijk van het moment waarop
initieel uitstel is aangevraagd, kan het dus zo
zijn dat betalingsverplichtingen al moeten
worden hervat vóór 1 januari 2021. Het
Besluit geeft aan dat ondernemers waarbij
de initiële 3-maands uitstelperiode afloopt,
de mogelijkheid hebben om – onder
voorwaarden – het uitstel te verlengen tot en
met 31 december 2020. Ook bij verlenging
zal de betalingsverplichting die opkomen



vanaf 1 januari 2021 weer hervat moeten
worden.

 Voor alle overige gevallen geldt dat nieuw
opgekomen belastingverplichtingen per
1 januari 2021 moeten worden hervat.
Expliciet wordt aangegeven dat het dan gaat
om de tijdvakken van Q4 2020, december
2020 (voor de omzetbelasting) en de 13e

vierwekenperiode 2020 (voor de
loonbelasting), omdat de
betalingsverplichting over die tijdvakken
ontstaat in 2021.

Aflossen opgebouwde
belastingschulden –
aflosperiode van 3 jaar
Het uitgangspunt is dat ondernemers voor de
opgebouwde belastingschulden vanaf 1 juli
2021 de gelegenheid krijgen om in een periode
van maximaal 36 maanden in gelijke
maandelijkse termijnen hun opgebouwde
belastingschulden af te lossen. Met andere
woorden, u krijgt drie jaar de tijd om de
belastingschulden af te lossen waarbij
maandelijks een vast bedrag moet worden
afgelost. De uiterste betaaldatum van de eerste
betalingstermijn is 31 juli 2021. Elke volgende
termijn vervalt telkens een maand later.
Mocht een ondernemer echter aannemelijk
maken dat het redelijkerwijs niet mogelijk is om
met aflossen aan te vangen in juli 2021, dan
kan de ondernemer op een later moment
beginnen met aflossen. Wel geldt hierbij dat de
ondernemer uiterlijk 1 juli 2024 de
belastingschuld(en) volledig afgelost moet
hebben. Het Besluit noemt als voorbeeld waar
dit kan spelen de situatie dat de
liquiditeitspositie van de ondernemer vanwege
de beperkende maatregelen van het kabinet het
nog niet toelaat om in juli 2021 te starten met
aflossen.

Bij deze betalingsregeling zullen geen
zekerheden worden gevraagd, wordt niet
verrekend met eventuele andere

belastingteruggaven en worden in beginsel geen
nadere voorwaarden gesteld. Enkel in
uitzonderingssituaties, evidente
misbruiksituaties waarin verhaalsmogelijkheden
in gevaar komen, zal hier van worden
afgeweken.

Indien de aflosperiode van drie jaar nog te kort
is, zal, gezien de eerdere uitlatingen naar onze
mening, worden gezocht naar
maatwerkoplossingen (op individueel niveau)
waarbij mogelijk langer uitstel wordt verleend.
De ondernemer zal dan bepaalde zaken
aannemelijk moeten maken en ook kunnen
nadere voorwaarden, zoals bijvoorbeeld het
stellen van zekerheden, worden gesteld door de
Belastingdienst bij het verlenen van extra
uitstel.

Sneller aflossen dan binnen drie jaar is
uiteraard ook mogelijk. Ook kan eerder worden
begonnen met aflossen van de
belastingschulden, voorafgaand aan de
betalingsregeling die gaat lopen per 1 juli 2021.

Belasting- en
invorderingsrente
Zoals eerder vermeld, heeft het kabinet op 28
augustus 2020  de verlaging van de
invorderingsrente naar 0,01% tot en met 31
december 2021 verlengd. In de Kamerbrief en
het Besluit van 29 september 2020 is niet
gesproken over verdere verlenging van deze
verlaging. We kunnen ons voorstellen dat het
kabinet dit nog aanpast. Indien dit echter niet
wordt aangepast, zal vanaf 1 januari 2022 4%
invorderingsrente in rekening gebracht worden
over de nog openstaande belastingschulden
waarop de terugbetalingsregeling van
toepassing is.

De verlaging van de belastingrente naar 0,01%
eindigt per 1 oktober 2020. Met andere
woorden, per 1 oktober 2020 zal de
belastingrente weer verhoogd worden naar 4%
voor alle belastingsoorten. De belastingrente
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voor de vennootschapsbelasting wordt derhalve
niet verhoogd naar 8%, maar naar 4%. Dit zal tot
en met 31 december 2021 gelden.

De verhoging van de belastingrente naar 4% per
1 oktober 2020 dient nog wettelijk ingevoerd te
worden. In de praktijk zien wij echter dat de
Belastingdienst al aanslagen
inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting
opleggen waarbij een belastingrente van 4%
wordt gehanteerd.1 In onze ogen ontbreekt
hiervoor momenteel de wettelijke basis.
Belastingplichtigen zouden daarom hiertegen
bezwaar kunnen maken. Wij kunnen ons echter
ook voorstellen dat gezien het (relatief) geringe
belang, besloten wordt om geen bezwaar te
maken.

Overige samenhangende
maatregelen
De volgende samenhangende maatregelen
worden ook afgebouwd:
 Zolang wordt voldaan aan de lopende

betalingsverplichtingen en
aflossingsverplichtingen kan gebruik worden
gemaakt van de deblokkering van het saldo
op de G-rekening. Voor nieuw opgekomen
betalingsverplichtingen, waarvoor het
bijzonder uitstel van betaling niet geldt,
wordt een verzoek tot deblokkering
afgewezen.

 Zolang de Corona-betalingsregeling en/of
uitstel van betaling van toepassing is, blijft
uitwinning van de G-rekening achterwege.

 De tijdelijke versoepeling ten aanzien van de
betalingsverzuimboetes komt
per 1 januari 2021 te vervallen. Het niet op
aangifte afdragen van loonbelasting
of omzetbelasting over het belastingtijdvak
december 2020 bijvoorbeeld, wordt dan
weer volgens het reguliere beleid beboet.
Mocht het bijzonder uitstel van betaling vóór
1 januari 2021 eindigen, zal voor

1 Dit ziet op aanslagen waarvan het rentetijdvak

eindigt na 1 oktober 2020.

betalingsverplichtingen die ontstaan na het
einde van het bijzonder uitstel van betaling
al betalingsverzuimboetes opgelegd worden
indien niet op (tijd op) aangifte bijvoorbeeld
loonbelasting of omzetbelasting wordt
afdragen.

 Zolang wordt voldaan aan de lopende
betalingsverplichtingen en
aflossingsverplichtingen, zal de
Belastingdienst op verzoek een schone
verklaring omtrent betalingsgedrag blijven
afgeven gedurende de looptijd van de
betalingsregeling.

 Tijdelijk is goedgekeurd dat
belastingplichtige energieleveranciers en
verbruikers onder bepaalde voorwaarden de
Energiebelasting en Opslag Duurzame
Energie- en klimaattransitie ter zake van
leveringen/verbruik van elektriciteit en
aardgas in de maanden april tot en met
september 2020 pas op een later moment
verschuldigd worden dan normaal. Deze
goedkeuring wordt niet verder verlengd.

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

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


