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Inleiding 
 
De bijzondere omstandigheden als gevolg van 

de coronacrisis waren voor het kabinet 

aanleiding voor het treffen van economische en 

fiscale maatregelen.  

 

In het besluit van de staatssecretaris van 

Financiën van 14 april 2020 zijn aanvullende 

fiscale maatregelen opgenomen. Inmiddels is 

dat besluit ingetrokken en vervangen door een 

nieuw besluit met een paar nieuwe 

maatregelen. Het nieuwe besluit is op 24 april 

2020 gepubliceerd in Staatscourant 2020, 

23814. Hieronder volgt een overzicht van de 

maatregelen uit dat besluit.  

 

De wijzigingen ten opzichte van het vorige 

besluit hebben we grijs gemarkeerd. 

 

Maatregelen voor de 
belasting over winst 
 

Verlenging termijn bij gebruikmaking 

terugwerkende kracht bij omzetting, fusie, 

splitsing en terugkeer faciliteiten 

Geruisloze omzetting van een IB-onderneming 

in een NV of BV en vice versa (geruisloze 

terugkeer) is onder voorwaarden met 

terugwerkende kracht naar het begin van het 

jaar mogelijk. Een van de voorwaarden voor 

terugwerking is dat bepaalde juridische 

handelingen worden verricht binnen vijftien 

maanden na het tijdstip waarnaar terugwerking 

wordt gewenst. Deze termijn voor terugwerking 

van geruisloze omzetting en geruisloze 

terugkeer met terugwerkende kracht tot 

1 januari 2019 is op 31 maart 2020 verstreken. 

De staatssecretaris keurt echter goed dat de 

inspecteur de termijn van vijftien maanden, 

zoals deze wordt gesteld in de goedkeuring van 

terugwerkende kracht bij de geruisloze 

omzetting en geruisloze terugkeer, met drie 

maanden verlengt wanneer deze termijn 

verstrijkt in de periode van 1 maart 2020 tot en 

met 31 mei 2020. 

 

 

Voor de faciliteiten van de bedrijfsfusie, de 

juridische fusie en de splitsing waarbij gebruik 

wordt gemaakt van terugwerkende kracht naar 

het begin van het boekjaar wordt de eis gesteld 

dat bepaalde juridische handelingen binnen 

twaalf maanden (voor bedrijfsfusie vijftien 

maanden) tot het moment dat de faciliteit 

terugwerkt, moeten zijn verricht. De huidige 

bijzondere omstandigheden kunnen volgens de 

staatssecretaris meebrengen dat deze termijn 

niet wordt gehaald, wanneer deze termijn 

verstrijkt in de periode van 1 maart 2020 tot en 

met 31 mei 2020. De staatssecretaris keurt 

daarom goed dat de inspecteur de termijn van 

twaalf maanden voor de juridische fusie en 

splitsing en vijftien maanden voor de 

bedrijfsfusie, zoals deze wordt gesteld in de 

goedkeuring van terugwerkende kracht bij de 

desbetreffende faciliteiten, met drie maanden 

verlengt wanneer deze termijn verstrijkt in de 

periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 

2020. 

 

Verlaging voorlopige aanslag 

Ondernemers die in 2020 een lagere winst 

verwachten dan waarmee rekening is gehouden 

bij het opleggen van de voorlopige aanslag(en) 

in de inkomstenbelasting of vennootschaps-

belasting, kunnen een verzoek om vermindering 

indienen bij de inspecteur. In het besluit geeft 

de staatssecretaris expliciet aan dat de 

inspecteur dit verzoek zal inwilligen. De 

staatssecretaris wijst er expliciet op dat als de 

ondernemer meer belasting heeft betaald dan 

het bedrag dat is verschuldigd na inwilliging van 

het verzoek, de ondernemer het verschil 

terugbetaald krijgt.  

 

Geen belastingheffing over TOGS-vergoeding 

Ondernemingen kunnen onder voorwaarden 

aanspraak maken op een eenmalige 

tegemoetkoming van € 4.000 op grond van de 

Beleidsregel Tegemoetkoming ondernemers 

getroffen sectoren (TOGS). Een van de 

voorwaarden is dat in de periode 16 maart 

2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste 

€ 4.000 omzetverlies wordt verwacht. Het 
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uitgangpunt is dat een dergelijke vergoeding 

behoort tot de winst van de onderneming. De 

staatssecretaris geeft aan dat deze 

tegemoetkoming wordt vrijgesteld van 

belastingheffing.  

 

Maatregelen voor de 
loonheffingen 
 

Versoepeling administratieve lasten, onder 

meer voor toepassing van het anoniementarief 

Binnen de loonheffingen heeft een werkgever 

tal van wettelijke administratieve verplichtingen. 

De Belastingdienst zal een soepel standpunt 

innemen als de werkgever door de coronacrisis 

deze verplichtingen niet, niet tijdig of niet 

geheel kan naleven. 

 

Als voorbeeld van het soepele standpunt noemt 

de staatssecretaris de toepassing van het 

anoniementarief. Werkgevers zijn verplicht hun 

werknemers op straffe van dit tarief (52% en 

geen loonheffingskortingen) tijdig te 

identificeren. Door de coronacrisis is een juiste 

en volledige identificatie niet in alle gevallen 

mogelijk. Naast toepassing van het fiscale 

anoniementarief is er voor de heffing van 

premies werknemersverzekeringen en de 

werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) 

de sanctie dat die premies en bijdrage zijn 

verschuldigd over het volledige loon van de niet 

of niet juist geïdentificeerde werknemer zonder 

maximum (2020: € 57.232 per jaar). 

 

Goedgekeurd is dat alle sancties bij een niet 

tijdige identificatie achterwege blijven, mits de 

werkgever de werknemer alsnog op de 

voorgeschreven wijze identificeert zodra dit 

redelijkerwijs (weer) kan. 

 

Vaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer 

Een vaste reiskostenvergoeding zou bij 

coronathuiswerken of coronathuiszitten – de 

werknemer maakt geen reiskosten meer – belast 

moeten worden. De werkgever zou ook kunnen 

besluiten deze reiskostenvergoeding tijdelijk te 

beëindigen. 

Goedgekeurd is dat de vaste reiskosten-

vergoedingen die aan de voorwaarden voor 

vrijstelling voldoen, in de coronacrisistijd 

onbelast blijven, alsof het reispatroon van de 

werknemer niet is gewijzigd. De werkgever mag 

dus bij coronathuisdagen de reiskosten-

vergoeding geven alsof de werknemer naar zijn 

werkplek is gegaan. Een voorwaarde voor 

vrijstelling is bijvoorbeeld de zogenoemde 

128/214-regel. De vaste reiskostenvergoeding 

mag per jaar worden gebaseerd op 214 

reisdagen, maar de werknemer hoeft maar op 

128 dagen feitelijk te reizen. Ook bij de 

vergoedingsregeling met naculculatie mag die 

aanname worden gedaan.  

 

Voor andere vaste vergoedingen dan voor 

reiskosten is nog geen tegemoetkoming 

gegeven. Voor zover die vergoedingen zien op 

kosten die vanwege het thuiswerken niet meer 

worden gemaakt – bijvoorbeeld zakelijke verblijf- 

en representatiekosten – zouden deze als loon 

belast moeten worden.  

 

Verruiming werkkostenregeling 

Op 24 april 2020 heeft de staatssecretaris van 

Financiën overigens aangekondigd dat de vrije 

ruimte in de werkkostenregeling eenmalig wordt 

verhoogd van 1,7% naar 3,0% over de eerste 

€ 400.000 van de loonsom van de werkgever. 

Dit is een extra vrij bedrag van maximaal 

€ 5.200 per werkgever. Voor grotere 

werkgevers zal dit een druppel op de gloeiende 

plaat zijn, voor kleinere werkgevers een 

aantrekkelijke verruiming van de mogelijkheden 

om thuiswerkende werknemers ook fiscaal 

tegemoet te komen. 

 

Tegemoetkomingen voor grensarbeiders 

Werknemers die in Nederland wonen en in 

Duitsland of België werken, zouden bij 

coronathuiswerken geconfronteerd kunnen 

worden met een verschuiving van de 

belastingplicht over hun loon van de werkstaat 

naar de woonstaat Nederland. Hetzelfde geldt in 

de omgekeerde situatie voor inwoners van 

België en Duitsland die in Nederland werken 

voor een Nederlandse werkgever. Voor de 
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werkgever zou dit leiden tot aanzienlijke 

administratieve lasten.  

 

Belastingplicht bij coronathuiswerken en 

coronathuiszitten 

Nederland heeft met Duitsland afgesproken dat 

de belastingplicht van de grensarbeiders niet 

hoeft te verschuiven. Deze werknemers blijven 

voor hun loon belastingplichtig in het land waar 

zij zonder de coronacrisismaatregelen gewerkt 

zouden hebben. Wel hebben zij een 

keuzemogelijkheid. Zij kunnen zich beroepen op 

het bestaande belastingverdrag, waarin is 

geregeld – bepaalde uitzondering daargelaten, 

zoals voor ambtenaren en bestuurders van 

vennootschappen – dat als een werknemer in 

zijn woonstaat werkt, hij steeds in die staat voor 

zijn loon belastingplichtig is en niet in het 

andere land waar zijn werkgever is gevestigd die 

het loon betaalt. 

 

Bij coronathuiszitten geldt in de relatie 

Nederland en België hetzelfde. Nederland is nog 

in onderhandeling met België of bij 

coronathuiswerken eenzelfde regeling  

kan worden afgesproken als met Duitsland. 

 

Duitse netto corona-uitkeringen 

Grensarbeiders die in Nederland wonen en in 

Duitsland werken, komen in aanmerking voor 

een belastingvrije Duitse inkomens-

ondersteuning. Omdat inwoners van Nederland 

alhier belast worden voor hun wereldinkomen, 

zou de Duitse belastingvrijstelling tot gevolg 

hebben dat deze grensarbeiders in Nederland 

belasting zouden moeten betalen over de Duitse 

netto inkomensondersteuning. Dit is uiteraard 

ongewenst. Daarom zal Nederland deze Duitse 

uitkeringen in Nederland vrijstellen door een 

aftrek ter voorkoming van dubbele 

belastingheffing te verlenen met toepassing van 

een progressievoorbehoud. De vrijstelling geldt 

voor de periode 11 maart 2020 tot en met 

31 december 2020. 

 

Belastingvrije thuiswerkvergoeding? 

Misschien door sommigen verwacht, maar het 

‘Besluit noodmaatregelen coronacrisis’ geeft 

geen mogelijkheid voor het toekennen van een 

belastingvrije thuiswerkvergoeding (zoals 

bijvoorbeeld voor extra energiekosten thuis). 

Wel is het in de meeste gevallen mogelijk bij 

coronathuiswerken een gericht vrijgestelde 

internetvergoeding te betalen. 

 

Maatregelen voor de btw 

 

Geen btw op het ter beschikking stellen van 

zorgpersoneel  

Zorginstellingen lenen momenteel onderling 

veel personeel uit om ervoor te zorgen dat de 

benodigde zorg op de juiste plek aanwezig is. Bij 

het detacheren van zorgpersoneel wordt in veel 

gevallen btw berekend. De inlener betaalt deze 

btw en kan deze btw niet (volledig) in aftrek 

brengen. Door de toename van de uitwisseling 

van personeel binnen de zorgsector is het 

bedrag aan niet-aftrekbare btw hoger dan ooit. 

Om het uitwisselen of uitlenen van personeel 

niet duurder te maken door btw-heffing, treft 

het kabinet een maatregel. 

 

In de periode tussen 16 maart 2020 en 16 juni 

2020 kan het uitlenen van zorgpersoneel onder 

de volgende voorwaarden buiten de btw-heffing 

blijven: 

1. Het zorgpersoneel wordt ingezet voor het 

verzorgen of verplegen van personen in 

zorginstellingen (zoals ziekenhuizen, 

verpleeghuizen, bejaardenzorginstellingen, 

psychiatrische instellingen en 

gehandicaptenzorg). 

2. De uitlener moet op de factuur vermelden 

dat gebruik wordt gemaakt van deze 

(tijdelijke) goedkeuring. 

3. De uitlener moet in zijn administratie 

gegevens vastleggen waaruit blijkt dat de 

goedkeuring mag worden toegepast, m.a.w. 

dat het om zorgpersoneel gaat dat bij de in 

punt 1 genoemde instellingen aan de slag is. 

4. De uitleenvergoeding mag maximaal de 

brutoloonkosten bedragen, eventueel 

verhoogd met een opslag van maximaal 5% 

als administratieve kostenvergoeding. 

5. De uitlener mag met het uitlenen van 

personeel geen winst beogen of maken. 
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Deze goedkeuring geldt uiteraard naast de 

reeds bestaande mogelijkheden om personeel 

zonder btw bij derden in te zetten. 

 

Gevolgen voor de uitlener 

Er worden geen eisen gesteld aan de uitlener. 

Als de uitleensituatie aan deze vijf voorwaarden 

voldoet, hoeft de uitlener geen btw te 

berekenen over de uitleenvergoeding. In de 

praktijk zal de voorwaarde over de hoogte van 

de vergoeding de meest belangrijke zijn. Deze 

mag slechts dienen ter dekking van de 

brutoloonkosten, verhoogd met een beperkte 

opslag van 5%. Wij adviseren voor reeds lopende 

detacheringen te bekijken of aan deze 

voorwaarde wordt voldaan en of de gemaakte 

afspraken wellicht moeten worden aangepast. 

 

Wij lezen de goedkeuring van het Ministerie van 

Financiën zo dat de btw-vrijstelling geldt voor 

de uitleen van zorgpersoneel in deze periode, 

ongeacht de start- of einddatum van de 

uitlening. Is de uitleensituatie gestart voor 

16 maart of eindigt deze na 16 juni, dan zal de 

vrijstelling naar rato worden toegepast. Als 

uitlener zult u tijdig moeten factureren en op de 

factuur duidelijk maken welk deel van de 

vergoeding is vrijgesteld en welk deel is belast 

met btw. 

 

Het Ministerie van Financiën vermeldt verder 

dat de btw-vrijgestelde uitleen van 

zorgpersoneel (die onder deze goedkeuring valt) 

geen invloed heeft op het aftrekrecht. De mate 

waarin btw op kosten in aftrek kan worden 

gebracht, wordt dus berekend zonder rekening 

te houden met deze uitleen. Dit is een 

aandachtspunt voor de btw-administratie. 

 

Gevolgen voor de inlener 

Voor de inlener kan deze goedkeuring een 

lastenverlichting betekenen omdat de kosten 

van de inleen met 21% kunnen dalen. Wij 

adviseren te inventariseren welke 

inleensituaties er zijn en welke (eventueel met 

beperkte aanpassingen van de afspraken) onder 

de goedkeuring kunnen vallen. 

Wij adviseren inleners voorts kritisch te zijn op 

facturen die zij in de komende periode 

ontvangen. In principe moet voor elke 

inleensituatie worden beoordeeld of wordt 

voldaan aan de voorwaarden. 

 

Geen negatieve btw-gevolgen weggeven 

medische hulpgoederen en apparatuur 

Naast het zorgpersoneel, is de beschikbaarheid 

van medische hulpgoederen en apparatuur ook 

van cruciaal belang voor de zorgverlening. 

Vanuit diverse kanten worden medische 

hulgoederen en apparatuur gratis aangeboden 

aan de zorgsector. Zonder regeling zou het 

gratis verstrekken van goederen bij de 

leverancier kunnen leiden tot een beperking van 

zijn btw aftrekrecht, of een btw-heffing over de 

gratis geleverde goederen. 

 

Het Ministerie van Financiën acht dat in deze 

periode ongewenst en keurt daarom goed dat 

het aftrekrecht in de periode tussen 16 maart 

en 16 juni 2020 niet wordt beïnvloed door deze 

gratis verstrekkingen en dat ook geen sprake zal 

zijn van met btw belaste leveringen. 

 

Leveranciers van deze producten kunnen onder 

de volgende voorwaarden gebruik maken van 

deze goedkeuring: 

• De goederen worden verstrekt of ter 

beschikking gesteld aan zorginstellingen 

(zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, 

bejaardenzorginstellingen, psychiatrische 

instellingen en gehandicaptenzorg). 

• De goedkeuring geldt voor goederen die 

worden genoemd in de ‘Bijlage Gepubliceerde 

lijst van de Wereld Douaneorganisatie; 

indelingen van medische voorzieningen in 

verband met uitbraak Covid-19’. 

• De leverancier rekent de kosten van de 

goederen tot zijn algemene bedrijfskosten. 

• Het recht op aftrek van btw voor deze 

algemene bedrijfskosten wordt bepaald op 

basis van de totale omzet van de 

ondernemer, waarbij de gratis verstrekking 

van de goederen buiten beschouwing blijft. 

• De leverancier moet op de factuur vermelden 

dat gebruik wordt gemaakt van deze 

goedkeuring en moet de gegevens die 

betrekking hebben op de toepassing van de 
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goedkeuring in de administratie vastleggen. 

Hoewel de verstrekking om niet gebeurt, 

moet dus wel een factuur worden uitgereikt. 

 

Verlaagd btw-tarief bij online aanbieden van 

diensten door sportscholen en dergelijke 

ondernemers  

In verband met de bestrijding van de 

coronacrisis zijn sportscholen tijdelijk verplicht 

gesloten. Sportscholen werken veelal met 

abonnementen, waarbij hun afnemers voor 

langere tijd of meerdere keren de gelegenheid 

wordt geboden tot sportbeoefening.  

 

Om hun afnemers toch nog van dienst te 

kunnen zijn, bieden sportscholen hun diensten 

nu in aangepaste vorm online aan. De 

toepassing van het verlaagde btw-tarief (nu: 9%) 

is echter gekoppeld aan het ter beschikking 

stellen van sportaccommodaties. Hiervan is in 

dit geval geen sprake. Gelet op de bijzondere 

situatie en het tijdelijke karakter van de sluiting 

keurt de staatssecretaris goed dat het 

verlaagde btw-tarief van toepassing is op de 

sportlessen die sportscholen en dergelijke 

ondernemers gedurende de verplichte sluiting 

online aan hun afnemers aanbieden.  

 

Deze goedkeuring kan met terugwerkende 

kracht worden toegepast vanaf 16 maart 2020 

en geldt totdat de verplichte sluiting wordt 

opgeheven. 

 

Maatregelen voor de 
energiebelasting en ODE 

 

Uitstel verschuldigdheid energiebelasting (EB) 

en opslag duurzame energie- en 

klimaattransitie (ODE) 

Bij levering of verbruik van aardgas en 

elektriciteit zijn energiebelasting (EB) en opslag 

duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) 

verschuldigd. Voor het bepalen van het tijdstip 

waarop deze belastingen verschuldigd worden, 

worden vier situaties onderscheiden. De huidige 

bijzondere omstandigheden geven aanleiding 

om soepeler om te gaan met dit tijdstip. 

Hieronder geven wij de maatregel per situaties 

afzonderlijke weer. 

 

Voorschot en eindfactuur per kalendermaand  

Voor leveringen van aardgas en elektriciteit in 

gevallen waarin een voorschotnota wordt 

uitgereikt of een voorschotbedrag wordt 

ontvangen, worden de EB en de ODE 

verschuldigd op het tijdstip van de uitreiking 

van de voorschotnota of de ontvangst van het 

voorschotbedrag en op het tijdstip van de 

uitreiking van de eindfactuur.  

 

De staatssecretaris keurt onder voorwaarden 

goed dat met betrekking tot de levering van 

aardgas en de levering van elektriciteit in deze 

eerste situatie, voor leveringen in de maanden 

april, mei en juni 2020 de EB en de ODE, 

alsmede de btw hierover, op een later tijdstip 

worden verschuldigd dan op het tijdstip waarop 

een voorschotnota wordt uitgereikt, een 

voorschotbedrag wordt ontvangen of een 

eindfactuur wordt uitgereikt.  

 

Voor deze goedkeuring gelden de volgende zes 

voorwaarden:  

1. Het tijdvak waarop de eindfactuur 

betrekking heeft is een kalendermaand.  

2. De uitgereikte voorschotnota, het 

ontvangen voorschotbedrag en de 

eindfactuur zien op leveringen in de 

maanden april, mei of juni 2020.  

3. Op de uitgereikte voorschotnota of in het 

ontvangen voorschotbedrag is voor 

leveringen in de maanden april, mei of juni 

2020 geen bedrag voor de EB en de ODE, 

noch de btw hierover, opgenomen.  

4. Op de uitgereikte eindfactuur is voor 

leveringen in de maanden april, mei of juni 

2020 de EB en de ODE, alsmede de btw 

hierover, niet in rekening gebracht.  

5. Voor leveringen in de maanden april, mei en 

juni 2020 worden de EB en de ODE, 

vermeerderd met de btw hierover, uiterlijk 

in oktober 2020 via een aanvullende factuur 

(of facturen) op de eindfactuur alsnog in 

rekening gebracht en verschuldigd op het 

tijdstip waarop de aanvullende factuur (of 

facturen) wordt uitgereikt.  
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6. In het geval er uiterlijk in oktober 2020 geen 

aanvullende factuur is uitgereikt voor 

leveringen in de maanden april, mei en juni 

2020 worden voor die leveringen de EB en 

de ODE, alsmede de btw hierover, 

verschuldigd op 1 november 2020.  

 

De afnemer/ondernemer kan op basis van de 

aanvullende factuur eventueel aanspraak 

maken op aftrek van de daarop in rekening 

gebrachte btw. 

 

Geen voorschot, wel factuur  

Voor leveringen van aardgas en elektriciteit, 

zijn in gevallen waarin geen voorschotnota 

wordt uitgereikt of voorschotbedrag wordt 

ontvangen, maar wel een factuur wordt 

uitgereikt, de EB en de ODE verschuldigd op het 

tijdstip van de uitreiking van die factuur.  

 

De staatssecretaris keurt onder voorwaarden 

goed dat met betrekking tot de levering van 

aardgas en de levering van elektriciteit in deze 

tweede situatie, voor leveringen in de maanden 

april, mei en juni 2020 de EB en de ODE, 

alsmede de btw hierover, op een later tijdstip 

worden verschuldigd dan op het tijdstip van de 

uitreiking van de factuur.  

 

Voor deze goedkeuring gelden de volgende vier 

voorwaarden:  

1. De uitgereikte factuur ziet op leveringen in 

de maanden april, mei of juni 2020.  

2. Op de uitgereikte factuur is voor leveringen 

in de maanden april, mei of juni 2020 de EB 

en de ODE, alsmede de btw hierover, niet in 

rekening gebracht.  

3. Voor leveringen in de maanden april, mei en 

juni 2020 worden de EB en de ODE, 

vermeerderd met de btw hierover, uiterlijk 

in oktober 2020 via een aanvullende factuur 

(of facturen) alsnog in rekening gebracht en 

verschuldigd op het tijdstip waarop de 

aanvullende factuur (of facturen) wordt 

uitgereikt.  

4. In het geval er uiterlijk in oktober 2020 geen 

aanvullende factuur is uitgereikt voor 

leveringen in de maanden april, mei en juni 

2020 worden voor die leveringen de EB en 

de ODE, alsmede de btw hierover, 

verschuldigd op 1 november 2020.  

 

De afnemer/ondernemer kan op basis van de 

aanvullende factuur eventueel aanspraak 

maken op aftrek van de daarop in rekening 

gebrachte btw.  

 

Geen voorschot, geen factuur, wel levering  

Voor leveringen van aardgas en elektriciteit zijn 

in overige gevallen (er wordt geen 

voorschotnota uitgereikt, geen 

voorschotbedrag ontvangen en geen factuur 

uitgereikt) de EB en de ODE verschuldigd op het 

tijdstip waarop de levering plaatsvindt.  

 

De staatssecretaris keurt goed dat met 

betrekking tot de levering van aardgas en de 

levering van elektriciteit in gevallen als bedoeld 

in deze derde situatie voor leveringen in de 

maanden april, mei en juni 2020 de EB en de 

ODE, alsmede de btw hierover, niet worden 

verschuldigd op het tijdstip waarop de levering 

plaatsvindt, maar op 1 november 2020.  

 

Geen voorschot, geen factuur, geen levering, 

wel verbruik  

In een aantal gevallen is de verbruiker de EB en 

de ODE verschuldigd. In die gevallen is de 

belasting verschuldigd is op het tijdstip waarop 

het verbruik plaatsvindt. De staatssecretaris 

keurt goed dat met betrekking tot gevallen als 

bedoeld in deze vierde situatie, voor verbruik in 

de maanden april, mei en juni 2020 de EB en de 

ODE niet worden verschuldigd op het tijdstip 

waarop het verbruik plaatsvindt, maar op 

1 november 2020. 

 

Maatregelen voor de BPM 

 

Vrijstelling kortstondig gebruik  

De BPM kent een vrijstellingsregeling voor het 

gebruik van een motorrijtuig met buitenlands 

kenteken door een Nederlands ingezetene. 

Deze vrijstelling wordt door middel van een 

elektronische melding maximaal één keer per 

twaalf maanden verleend en is persoons- en 

motorrijtuiggebonden. De vrijstelling wordt 
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bijvoorbeeld gebruikt om met een in het 

buitenland aangeschaft motorrijtuig naar de 

RDW te rijden voor de keuring en inschrijving in 

het Nederlands kentekenregister.  

 

Als gevolg van de coronacrisis legt de RDW de 

prioriteit bij cruciale keuringen. Inmiddels 

komen de importkeuringen weer stap voor stap 

op gang. Belanghebbenden die voor 

aankondiging van de maatregelen de vrijstelling 

al hebben aangevraagd kunnen na opheffing 

van de beperkte keuringsmogelijkheden niet 

nogmaals de vrijstelling aanvragen en zullen 

kosten moeten maken om het motorrijtuig 

alsnog te laten keuren door de RDW. In dat 

kader keurt de staatssecretaris van Financiën 

goed dat het tot 1 juli 2020 mogelijk is om de 

vrijstelling een tweede keer aan te vragen door 

dezelfde persoon voor hetzelfde motorrijtuig in 

die gevallen waarin de keuring voor het 

motorrijtuig niet kon plaatsvinden in verband 

met de coronamaatregelen van de RDW. 

 

Maatregel voor om te bouwen taxi’s  

Met ingang van 1 januari 2020 is het recht op 

teruggaaf van BPM voor personenauto’s die zijn 

bestemd voor taxivervoer, vervallen. Er bestaan 

twee goedkeuringen voor personenauto’s die in 

afwachting van ombouw nog niet als taxi zijn 

gekeurd door de RDW. Vanwege het vervallen 

van het recht op teruggaaf voor deze 

personenauto’s, zijn deze goedkeuringen 

voorzien van een einddatum, namelijk 1 april 

2020.  

 

Als gevolg van de coronacrisis legt de RDW de 

prioriteit bij cruciale keuringen. Inmiddels 

komen de importkeuringen weer stap voor stap 

op gang. Echter zijn de in maart geplande en te 

plannen keuringsafspraken bij de RDW deels 

komen te vervallen en wordt deze termijn van 

1 april 2020 niet in alle gevallen gehaald. In 

verband daarmee keurt de staatssecretaris 

goed dat voor deze goedkeuringen, daar waar 

1 april 2020 als uiterste datum is genoemd, 

1 juli 2020 als uiterste datum heeft te gelden 

en daar waar als uiterste datum voor het 

inplannen van de keuring 31 maart 2020 is 

genoemd, 30 juni 2020 als uiterste datum heeft 

te gelden. 

 

Geldigheid taxatierapport  

Onder de geldende regels moet het bij de 

aangifte gebruikte taxatierapport ten hoogste 

één maand vóór het tijdstip dat de belasting is 

verschuldigd, zijn opgemaakt. Als gevolg van de 

coronacrisis legt de RDW de prioriteit bij 

cruciale keuringen, waardoor het niet in alle 

gevallen mogelijk is een motorrijtuig in te 

schrijven in het kentekenregister. Hierdoor doet 

zich – in die gevallen waarin er niet gekeurd kan 

worden – geen belastbaar feit (en dus 

verschuldigdheid) voor. Taxatierapporten die 

net voorafgaand aan de beperking in de 

dienstverlening van de RDW (16 maart 2020) 

zijn opgemaakt dan wel gedurende deze periode 

worden opgemaakt, voldoen mogelijk niet aan 

de termijn van één maand. In dat kader keurt de 

staatssecretaris goed dat het tot 1 juli 2020 

mogelijk is om bij de aangifte BPM een 

taxatierapport te gebruiken dat ten hoogste 

vier maanden vóór het tijdstip dat de belasting 

is verschuldigd, is opgemaakt, met dien 

verstande dat dit niet eerder is dan 16 februari 

2020. 

 

Maatregelen voor de 
invorderings- en 
belastingrente  

 

Verlaging invorderingsrente en belastingrente 

alleen bij te betalen belasting 

Het kabinet heeft eerder aangekondigd om de 

percentages voor de invorderingsrente en 

belastingrente gedurende drie maanden te 

verlagen naar 0,01%. Volgens het beleidsbesluit 

zal deze verlaging niet gelden indien 

invorderingsrente wordt vergoed door de fiscus 

aan belastingschuldigen. In die situatie blijft het 

wettelijke percentage onverminderd van kracht, 

en bedraagt deze ten minste 4%. 

 

Bezwaar tegen beschikking betalingskorting 

De hoogte van het percentage 

invorderingsrente heeft ook gevolgen voor de 
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berekening van het bedrag van de 

betalingskorting. Indien door de verlaging van 

de invorderingsrente naar 0,01% nagenoeg 

geen aanspraak meer kan worden gemaakt op 

betalingskorting, kunnen belastingschuldigen 

vanaf 23 maart 2020 bezwaar maken tegen de 

beschikking waarin het bedrag van de 

betalingskorting is vastgesteld zodat de 

betalingskorting alsnog berekend wordt op 

basis van ten minste 4%. 

 

Uitstel van betaling en 
deblokkeren g-rekening 
 

Uitstel van betaling 

Ondernemers die door de coronacrisis in 

liquiditeitsproblemen zijn gekomen of 

verwachten te komen, kunnen uitstel van 

betaling aanvragen voor alle aanslagen  

• inkomstenbelasting/premie 

volksverzekeringen;  

• inkomensafhankelijke bijdrage 

Zorgverzekeringswet;  

• vennootschapsbelasting;  

• btw;  

• loonheffingen;  

• kansspelbelasting;  

• assurantiebelasting;  

• verhuurderheffing;  

• milieubelastingen (energiebelasting, opslag 

duurzame energie- en klimaattransitie 

(ODE), kolenbelasting, 

afvalstoffenbelasting, belasting op 

leidingwater);  

• accijns (minerale oliën, alcohol en tabak);   

• verbruiksbelasting van alcoholvrije 

dranken. 

 

Met één verzoek kan bij de Belastingdienst 

uitstel van betaling worden aangevraagd voor 

alle openstaande en nog op te leggen 

belastingaanslagen van alle hiervoor 

genoemde belastingsoorten. Uitstel van 

betaling zal na ontvangst van het verzoek 

automatisch voor drie maanden worden 

verleend.  

Er kan ook verzocht worden om uitstel van 

betaling voor een periode langer dan drie 

maanden. In dat geval moet aanvullende 

informatie worden verstrekt aan de 

Belastingdienst waaruit blijkt dat: 

1. de bestaande betalingsproblemen langer 

uitstel noodzakelijk maken; en 

2. deze betalingsproblemen hoofdzakelijk zijn 

ontstaan door de coronacrisis. 

Bovendien geldt dat aan de aangifteplicht moet 

worden voldaan (tijdig en correct aangifte 

doen).  

Indien sprake is van een totale belastingschuld 

van € 20.000 of meer dient een verklaring van 

een derde-deskundige meegestuurd te worden 

waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat 

voldaan is aan de hiervoor vermelde 

voorwaarden. 

 

Uitstel van betaling wordt niet verleend of 

wordt ingetrokken bij vrees voor misbruik van 

de situatie. Dit geldt ongeacht de duur van het 

uitstel, dus zowel voor uitstel van betaling voor 

drie maanden als uitstel van betaling voor 

langer dan drie maanden. 

 

Melding betalingsonmacht 

Een verzoek om uitstel van betaling voor 

tijdvakken die eindigen na 1 februari 2020 geldt 

tevens als tijdige melding betalingsonmacht. 

Deze melding hoeft dus dan niet separaat te 

worden gedaan. 

 

Geen verzuimboetes 

Eventuele verzuimboetes voor het niet tijdig 

betalen van belasting waarvoor uitstel van 

betaling is aangevraagd, zullen niet worden 

opgelegd dan wel ambtshalve worden 

vernietigd. 

 

Deblokkeren g-rekening 

Op verzoek kan het saldo van de g-rekening dat 

overeenkomt met de verschuldigde loonheffing 

en btw waarvoor uitstel van betaling is verleend 

dan wel de invordering is opgeschort op grond 

van een ingediend verzoek om uitstel van 

betaling, worden gedeblokkeerd. Dat geldt 

echter niet als sprake is van misbruik of 

oneigenlijk gebruik. 
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Daarnaast blijft uitwinning van de g-rekening 

achterwege als er een verzoek om uitstel van 

betaling in behandeling is of is toegewezen, 

tenzij de belangen van de Staat zich daartegen 

verzetten. 

 

Meer informatie 
 

Meer informatie over de impact van de 

coronacrisis is te vinden op  

• de Nederlandse website van EY   

• de global website van EY  

• en bij onze collega’s van HVG Law (juridische 

gevolgen van de coronacrisis). 

 

Op onze website staan ook een aantal trackers. 

Daarmee kunnen de coronamaatregelen in 

Nederland en de rest van de wereld worden 

gevolgd. De trackers worden regelmatig 

geactualiseerd. 

• EY Global Tax Controversy Response Tracker. 

Deze tracker biedt regelmatige updates over 

belastingadministratiemaatregelen als 

reactie op de pandemie. Deze omvatten 

uitgestelde indienings- en betalingstermijnen, 

opschortingen van belastingcontroles, uitstel 

van belastingrechtelijke zaken en nog veel 

meer. Deze noodmaatregelen zijn allemaal 

bedoeld om belastingbetalers te helpen aan 

hun belastingverplichtingen te voldoen. 

• EY Global Tax Policy Tracker. Deze tracker 

geeft regelmatig updates over hoe 

overheden over de hele wereld 

stimuleringsmaatregelen gebruiken om hun 

bedrijven en burgers te beschermen tegen de 

economische ontwrichting veroorzaakt door 

de COVID-19 pandemie. 

• EY COVID-19 Immigration Tracker. Deze 

tracker geeft regelmatig updates over nieuwe 

immigratie- en mobiliteitskwesties wanneer 

overheden reageren op de COVID-19-

pandemie met sluiting van grenzen, 

reisbeperkingen en andere maatregelen. 

• EY Global Arbeids-en arbeidswet COVID-19 

Tracker. Deze tracker geeft een actueel 

overzicht van arbeidsrechtelijke 

overwegingen als gevolg van de pandemie. 

Voor meer informatie, zie ook: 

 

Rijksoverheid en ministeries 

• Coronavirus COVID-19 

• Vragen over de Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandig 

ondernemers (Tozo)  

• Krijg ik Tozo check 

 

Belastingdienst  

• Het coronavirus - kijk wat voor u de gevolgen 

zijn  

• Coronavirus: belastingmaatregelen voor 

ondernemers en werkgevers (inclusief 

zzp’ers)  

• Coronacrisis: gepensioneerde 

zorgmedewerkers kunnen weer aan de slag - 

zonder fiscale gevolgen voor pensioen  

• Coronavirus - kijk wat de gevolgen zijn voor 

uw douanezaken 

• Coronacrisis: Douane ondersteunt 

ondernemers met maatregelenpakket 

• Schenking persoonlijke 

beschermingsmiddelen: vrijstelling 

douanerechten bij invoer 

• Coronacrisis: tijdelijke maatregel 

oorsprongscertificaten 

 

UWV 

• Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 

Werkgelegenheid (NOW) 

• Informatie voor werkgevers over het 

coronavirus  

• Veelgestelde vragen  

 

Kamer van Koophandel (KVK)  

• Het coronavirus: dit moet je weten 

• Coronaloket  

 

Sociale Verzekeringsbank 

• Corona-maatregelen en werken over de grens 

• Wat als u vanwege het coronavirus thuis 

werkt 

• Krijg ik compensatie als ik mijn onderneming 

moet sluiten of omzetverlies heb  

 

 

 

https://www.ey.com/nl_nl/covid-19
https://www.ey.com/en_gl/covid-19
https://www.hvglaw.nl/
https://www.ey.com/nl_nl/tax/track-covid-19s-effects-on-tax-deadlines-collections-and-enforce
https://www.ey.com/nl_nl/tax/how-covid-19-is-causing-governments-to-adopt-economic-stimulus--
https://www.ey.com/nl_nl/tax/how-covid-19-is-disrupting-immigration-policies-and-worker-mobility-a-tracker
https://www.ey.com/nl_nl/tax/covid-19-labor-and-employment
https://www.ey.com/nl_nl/tax/covid-19-labor-and-employment
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo
https://krijgiktozo.nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/coronacrisis-gepensioneerde-zorgmedewerkers-kunnen-weer-aan-de-slag-zonder-fiscale-gevolgen-voor-pensioen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/coronacrisis-gepensioneerde-zorgmedewerkers-kunnen-weer-aan-de-slag-zonder-fiscale-gevolgen-voor-pensioen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/coronacrisis-gepensioneerde-zorgmedewerkers-kunnen-weer-aan-de-slag-zonder-fiscale-gevolgen-voor-pensioen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane_voor_bedrijven/content/coronavirus
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane_voor_bedrijven/content/coronavirus
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane_voor_bedrijven/content/corona-crisis-maatregelenpakket-douane-voor-ondernemers
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane_voor_bedrijven/content/corona-crisis-maatregelenpakket-douane-voor-ondernemers
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/vrijstelling-douanerechten-bij-invoer-persoonlijke-beschermingsmiddelen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/vrijstelling-douanerechten-bij-invoer-persoonlijke-beschermingsmiddelen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/vrijstelling-douanerechten-bij-invoer-persoonlijke-beschermingsmiddelen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/coronacrisis-tijdelijke-maatregel-oorsprongscertificaten
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/coronacrisis-tijdelijke-maatregel-oorsprongscertificaten
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/index.aspx
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/index.aspx
https://www.uwv.nl/werkgevers/veelgestelde-vragen/coronavirus/detail/kan-ik-uitkering-aanvragen-voor-werknemer-vanwege-coronavirus
https://www.uwv.nl/werkgevers/veelgestelde-vragen/coronavirus/detail/kan-ik-uitkering-aanvragen-voor-werknemer-vanwege-coronavirus
https://www.uwv.nl/zakelijk/veelgestelde-vragen/index.aspx
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-dit-moet-je-weten/
https://www.kvk.nl/corona/
https://www.svb.nl/nl/bbz-bdz/corvid19/coronavirus-grensarbeid
https://www.svb.nl/nl/bbz-bdz/nieuws/sociale-verzekering-verandert-niet
https://www.svb.nl/nl/bbz-bdz/nieuws/sociale-verzekering-verandert-niet
https://www.svb.nl/nl/bbz-bdz/corvid19/compensatie
https://www.svb.nl/nl/bbz-bdz/corvid19/compensatie
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Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)  

• Veelgestelde vragen over zakendoen en 

coronavirus per land 

• Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) 

• Borgstellingskrediet Landbouw verruimd in 

verband met corona 

• Verruiming GO in verband met coronacrisis 

• Verruiming en aanpassing BMKB in verband 

met coronacrisis  

• Problemen met certificaten door corona? Dit 

kunt u doen.  

• Maatregelen coronavirus voor Caribisch 

Nederland  

 

Atradius Dutch State Business 

• Maatregelen steunpakket Corona crisis 

(exportkredieten) 

 

 

 

https://www.rvo.nl/coronavirus/veelgestelde-vragen-zakendoen-en-coronavirus-land
https://www.rvo.nl/coronavirus/veelgestelde-vragen-zakendoen-en-coronavirus-land
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstellingskrediet-voor-de-landbouw-bl/verruimd-verband-met-corona
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstellingskrediet-voor-de-landbouw-bl/verruimd-verband-met-corona
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go/verruiming-go
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/verruiming-bmkb-verband-met-coronacrisis
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/verruiming-bmkb-verband-met-coronacrisis
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/problemen-met-certificaten-door-corona-dit-kunt-u-doen
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/problemen-met-certificaten-door-corona-dit-kunt-u-doen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/zakelijke-steun-caribische-ondernemers/maatregelen-coronavirus-voor-caribisch-nederland
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/zakelijke-steun-caribische-ondernemers/maatregelen-coronavirus-voor-caribisch-nederland
https://atradiusdutchstatebusiness.nl/nl/nieuws/maatregelen-steunpakket-corona-crisis.html
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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.   
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