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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 eerdere Tax Alerts hebben wij o.a. een stappenplan weergegeven waaruit blijkt wat u moest doen om
te verzoeken om bijzonder uitstel van betaling. Op 24 april 2020 is een Besluit van de staatssecretaris
van Financiën van 22 april 2020 (hierna: het Besluit) gepubliceerd. In dit Besluit zijn aanvullende
goedkeuringen op een aantal Corona-maatregelen opgenomen. Ook zijn ten aanzien van een aantal
Corona-maatregelen, zoals het bijzonder uitstel van betaling, wederom verduidelijkingen gegeven.

In deze Tax Alert geven wij eerst kort de regeling weer op basis van de thans bekende informatie
(inclusief de informatie alsmede praktische instructies weergegeven op de website van de
Belastingdienst). Vervolgens geven wij nieuwe stappenplannen op basis van onze interpretatie van de
bekende informatie per 29 april 2020, 16.00 uur. Hierbij maken we een onderscheid tussen:
1) inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet,

vennootschapsbelasting, btw en loonheffingen;
2) kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (energiebelasting en

opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE), kolenbelasting, afvalstoffenbelasting en
belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol en tabak) en verbruiksbelasting van
alcoholvrije dranken1;

3) invoerrechten en belastingen bij invoer (btw, accijns, verbruiksbelasting en kolenbelasting); en
4) 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/premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage
Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, btw en loonheffingen

Algemeen
Naar onze mening volgt uit het Besluit dat met één verzoek bijzonder uitstel van betaling worden
aangevraagd voor alle openstaande en nog op te leggen belastingaanslagen voor alle belastingsoorten
hierboven genoemd onder 1) en 2). Echter, de website van de Belastingdienst geeft in de uitvoering
andere instructies die wij om praktische redenen volgen.2

1 In deze categorie vallen de naheffingsaanslagen btw, kolenbelasting, accijns en verbruiksbelasting van alcoholvrije

dranken voor zover deze zien op binnenlandse transacties. Indien sprake is van invoer geldt voor deze

belastingsoorten categorie 3.
2 De website van de Belastingdienst maakt ten aanzien van de wijze waarop uitstel van betaling moet worden

aangevraagd een onderscheid tussen categorie 1) en 2).
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Voor alle (naheffings)aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijke
bijdrage Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, btw en loonheffingen kan met één verzoek
bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd voor alle openstaande en nog op te leggen
belastingaanslagen 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. In het Besluit is opgenomen dat uitstel van betaling niet wordt
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 3 maanden als uitstel van betaling voor langer dan 3
maanden.

Hoewel in het Besluit niet expliciet vermeld is dat om bijzonder uitstel van betaling verzocht kan worden
wegens te verwachten tijdelijke liquiditeitsproblemen, gaan wij ervan uit op basis van de eerdere uitingen
in diverse Kamerbrieven dat dit voor dergelijke situaties wel mogelijk is. Met andere woorden, naar onze
mening is bij een verzoek om bijzonder uitstel van betaling bij te verwachten tijdelijke
liquiditeitsproblemen geen sprake van misbruik van de situatie.

Duur van het uitstel

3 maanden uitstel
Indien een ondernemer verzoekt om bijzonder uitstel van betaling wegens tijdelijke liquiditeitsproblemen
door de coronacrisis, wordt automatisch 3 maanden uitstel van betaling verleend. Dit geldt voor
bovengenoemde belastingsoorten voor alle openstaande belastingschulden op het moment van het
verzoek en voor de 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 uitstelperiode
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
Algemeen
Het verzoek om bijzonder uitstel van betaling voor een langere periode dan 3 maanden kan direct worden
aangevraagd. Er hoeft dus niet eerst uitstel van betaling voor 3 maanden worden aangevraagd. Dit
verzoek kan ook gedaan worden binnen de eerste 3 maanden uitstel van betaling die automatisch is
verleend naar aanleiding van een eerste verzoek. 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 pas richting het einde van de eerste
3 maanden uitstel van betaling in te dienen.
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Voor alsnog kunt u dit verzoek enkel per post indienen bij een centraal postbus-adres. Volgens het Besluit
kan dit verzoek op termijn ook via een digitaal formulier ingediend worden.

Net als bij het uitstel van betaling voor 3 maanden geldt dat het uitstel voor een periode langer dan 3
maanden niet wordt verleend of het verleende uitstel wordt ingetrokken als de belangen van de Staat
zich tegen (verder) uitstel verzetten. Dit is onder meer het geval bij vrees voor misbruik van de situatie.

Uit het Besluit volgt naar onze mening dat een verleend uitstel van betaling voor een periode langer dan
3 maanden in beginsel geldt voor een onbepaalde tijd. In het Besluit is immers aangegeven dat dit
verleende uitstel wordt ingetrokken zodra de omstandigheden dit mogelijk maken. Hierbij wordt
opgemerkt dat dit het geval kan zijn als het kabinet de beperkingen ten aanzien van de branche waarin de
ondernemer verkeert opheft (bijvoorbeeld de horeca mag weer open). Het verleende uitstel zal echter
daadwerkelijk worden ingetrokken nadat de ondernemer de mogelijkheid heeft gekregen om een
passende betalingsregeling af te sluiten. Overigens kan volgens het Besluit het zo zijn dat gedurende het
verleende uitstel de Belastingdienst om tussentijdse aflossing kan vragen als de liquiditeitspositie van de
ondernemer dat toelaat.

Voorwaarden
Voor het verkrijgen van bijzonder uitstel van betaling voor een periode langer dan 3 maanden is
aanvullende informatie nodig. Het verzoek om bijzonder uitstel van betaling voor een periode van langer
dan 3 maanden wordt verleend indien voldaan wordt aan 3 voorwaarden:

1. De bestaande betalingsproblemen maken langer uitstel noodzakelijk.
2. Deze betalingsproblemen zijn hoofdzakelijk door de coronacrisis ontstaan.
3. Er is voor de belastingschuld waarvoor uitstel wordt gevraagd voldaan aan de aangifteplicht.

Er geldt een 4de voorwaarde indien de totale belastingschuld op het moment van ontvangst van het
verzoek om bijzonder uitstel van betaling EUR 20.000 of meer bedraagt. In dat geval geldt namelijk de
aanvullende voorwaarde van een verklaring van een derde-deskundige waarmee aannemelijk wordt
gemaakt dat voldaan is aan de hiervoor genoemde voorwaarden 1 en 2. In het Besluit is goedgekeurd dat
deze verklaring van een derde-deskundige door de Belastingdienst wordt geaccepteerd als de verklaring
in ieder geval de volgende elementen bevat:
• Een verklaring dat aannemelijk is dat sprake is van werkelijke betalingsproblemen op het moment van

het verzoek of naar verwachting op korte termijn na indienen van het verzoek. Volgens het Besluit
valt bij ‘korte termijn’ te denken aan de periode waarin de actuele beperkingen van het kabinet
gelden, zoals bijvoorbeeld het verbod op evenementen tot 1 september 2020.

• Een verklaring dat aannemelijk is dat deze betalingsproblemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de
coronacrisis.

• Een liquiditeitsprognose die volgens de derde-deskundige plausibel is. Deze prognose is opgesteld aan
de hand van de feiten en omstandigheden die op het moment van het indienen van het verzoek om
uitstel van betaling bekend zijn.

De derde-deskundige moet bij de verklaring in de toelichting aangeven welke documenten of gegevens
door de ondernemer zijn verstrekt en licht dit indien nodig nader toe. In het Besluit is expliciet
opgenomen dat het niet vereist is dat de derde-deskundige een zogenoemde assuranceverklaring geeft
dat de ondernemer voldoet een de voorwaarden.
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Ten aanzien van de situatie met een totale belastingschuld van minder dan EUR 20.000 is in het Besluit
niets aangeven over welke informatie aangeleverd moet worden. Uit de website van de Belastingdienst
volgt wel dat u bijvoorbeeld met cijfers kunt 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.

Eén verzoek per entiteit is voldoende
Voor de aanslagen van de hierboven genoemde belastingsoorten kan dus in één keer verzocht worden om
bijzonder uitstel van betaling (voor 3 maanden of voor langer dan 3 maanden). Dit verzoek kan pas
worden ingediend op het moment dat van één van de soorten belastingen er ten minste één
(naheffings)aanslag is opgelegd. Heeft u niet voor alle 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.

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 belasting vervolgens niet, bij liquiditeitsproblemen.
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/premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijk bijdrage 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 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 naar een centraal postadres 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 uiterlijk 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 EUR 20.000 of meer is een verklaring van een derde-deskundige
vereist. Deze derde-deskundige verklaring moet een aantal elementen bevatten (zie hierboven).
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Let op: met betrekking tot de aangiftebelastingen hoeft u voor tijdvakken die eindigen na 1 februari
2020 geen separate Melding betalingsonmacht te doen indien u verzoekt om bijzonder uitstel van
betaling.

De Belastingdienst stuurt een schriftelijke ontvangstbevestiging van het verzoek om uitstel van betaling.
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 leggen aanslagen
inkomstenbelasting/premie werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage
Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, btw en loonheffingen. U krijgt een schriftelijke
ontvangstbevestiging van het verzoek.

Extra aandachtspunten
Wij merken volledigheidshalve op dat voor alle belastingen voor ieder tijdvak tijdig en correct aangifte
ingediend moet worden, ook als het bijzonder uitstel van betaling is verkregen. Het voldoen aan de
aangifteplicht is ook een voorwaarde voor het krijgen van uitstel van langer dan 3 maanden.

In het Besluit is aangegeven dat het verzoek om bijzonder uitstel van betaling dat betrekking heeft op
aangiftetijdvakken die eindigen na 1 februari 2020 in beginsel ook aangemerkt wordt als een tijdige
Melding betalingsonmacht. Hierbij is opgemerkt dat de Melding betalingsonmacht geacht wordt
rechtsgeldig te zijn, tenzij achteraf blijkt dat de betalingsonmacht niet hoofdzakelijk verband houdt met
de gevolgen van de coronacrisis.

Het Besluit bevestigt dat verzuimboeten voor betalingsverzuimen begaan in de periode van 12 maart
2020 tot aan de datum waarop het bijzonder uitstel van betaling eindigt, geacht worden niet te zijn
opgelegd. Dit geldt voor alle aangiftebelastingen zoals genoemd in de kop van deze paragraaf. Indien een
dergelijke verzuimboete is opgelegd wordt deze door de Belastingdienst ambtshalve vernietigd. Het
vorenstaande betekent dat in een dergelijke situatie geen bezwaarschrift ingediend hoeft te worden.
Volledigheidshalve merken wij op dat de kwijtschelding van een boete wegens niet-tijdig betalen van
aangiftebelastingen (zoals de btw of loonheffing) naar onze mening 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:
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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.

Ook hier geldt dat de versoepeling ten aanzien van de G-rekening niet geldt in situaties van misbruik of
oneigenlijk gebruik.

Kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, 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

Algemeen
Voor de naheffingsaanslagen kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing,
milieubelastingen (energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE),
kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater) accijns (minerale oliën, alcohol en tabak)
en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken3 dient per belastingsoort 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/premie
volksverzekeringen, inkomensafhankelijk bijdrage 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/premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijk bijdrage
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. 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

3  In deze categorie vallen de naheffingsaanslagen btw, kolenbelasting, accijns en verbruiksbelasting van alcoholvrije

dranken voor zover deze zien op binnenlandse transacties. Indien sprake is van invoer verwijzen wij naar de volgende

paragraaf.
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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 uiterlijk binnen de
uitstelperiode van 3 maanden worden aangeleverd.

1. 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. Bij een totale belastingschuld van EUR 20.000 of meer is een verklaring van een derde-
deskundige vereist. Deze derde-deskundige verklaring moet een aantal elementen
bevatten (zie de vorige paragraaf).

Let op: met betrekking tot de aangiftebelastingen hoeft u voor tijdvakken die eindigen na 1 februari
2020 geen separate Melding betalingsonmacht te doen indien u verzoekt om bijzonder uitstel van
betaling.

De Belastingdienst stuurt een schriftelijke ontvangstbevestiging van het verzoek om uitstel van betaling.
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 alle belastingen voor ieder tijdvak tijdig en correct aangifte
ingediend moet worden, ook als het bijzonder uitstel van betaling is verkregen. Het voldoen aan de
aangifteplicht is ook een voorwaarde voor het krijgen van uitstel van langer dan 3 maanden.

In het Besluit is aangegeven dat het verzoek om bijzonder uitstel van betaling dat betrekking heeft op
aangiftetijdvakken die eindigen na 1 februari 2020 in beginsel ook aangemerkt wordt als een tijdige
Melding betalingsonmacht. Hierbij is opgemerkt dat de Melding betalingsonmacht geacht wordt
rechtsgeldig te zijn, tenzij achteraf blijkt dat de betalingsonmacht niet hoofdzakelijk verband houdt met
de gevolgen van de coronacrisis.

Het Besluit bevestigt dat verzuimboeten voor betalingsverzuimen begaan in de periode van 12 maart
2020 tot aan de datum waarop het bijzonder uitstel van betaling eindigt, geacht worden niet te zijn
opgelegd. Dit geldt voor alle belastingsoorten zoals genoemd in de kop van deze paragraaf. Indien een
dergelijke verzuimboete is opgelegd wordt deze door de Belastingdienst ambtshalve vernietigd. Het
vorenstaande betekent dat in een dergelijke situatie geen bezwaarschrift ingediend hoeft te worden.
Volledigheidshalve merken wij op dat de kwijtschelding van een boete wegens niet-tijdig betalen van
aangiftebelastingen naar onze mening niet geldt ingeval van bijvoorbeeld (opzettelijk) misbruik van deze
uitstelregeling.
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Invoerrechten en belastingen bij invoer (btw, accijns, verbruiksbelasting en kolenbelasting)

Algemeen
Er is geen bijzondere regeling voor uitstel van betaling voor invoerrechten en andere belastingen (btw,
accijns en verbruiksbelasting) bij invoer ingesteld. Eventueel uitstel is mogelijk op basis van de normale
regels omtrent uitstel van betaling zoals opgenomen in Europese douanewetgeving. Dat betekent dat:
• een ‘generaal’ uitstel van betaling (zoals hierboven) niet is toegestaan, maar kan enkel op basis van

individuele omstandigheden worden toegekend4; en
• uitstel van betaling vergezeld moet gaan van het stellen van zekerheid, bijvoorbeeld door middel van

een bankgarantie; en
• deze bankgarantie alleen achterwege kan blijven indien het stellen daarvan op basis van individuele

omstandigheden van het geval zou leiden tot ernstige economische of sociale moeilijkheden.

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.

• Heeft u een maandkrediet en bent u direct vertegenwoordiger (douane-expediteur)? Uitstel van
betaling is dan niet mogelijk.

• Heeft u geen maandkrediet? Stuur na ontvangst van de UTB 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 van betaling per 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.

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

4 Desondanks lijken de douaneautoriteiten op de ‘groene’ website van de Belastingdienst/Douane wel vast te houden aan

een standaard termijn van uitstel van betaling tot aan de 15de dag van de maand volgend op de maand waarin de

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

Algemeen
In het Besluit is de eerder aangekondigde regeling ten aanzien van de energiebelasting en de ODE nader
uitgewerkt. Het gaat om een goedkeurende regeling, dat wil zeggen dat energieleveranciers niet
verplicht zijn om van deze regeling gebruik te maken.

Goedgekeurd is dat energiebelasting, ODE en de btw hierover voor leveringen van elektriciteit en
aardgas in de maanden april, mei en juni 2020 op een later moment verschuldigd worden. Dat kan alleen
indien:

1) de energieleverancier
a. voorschotnota’s uitreikt of voorschotten ontvangt, of
b. geen voorschotnota’s uitreikt of voorschotten ontvangt, maar wel een factuur uitreikt,

of
c. geen voorschotnota’s uitreikt, geen voorschotten ontvangt en geen facturen uitreikt, en

2) voor geval a, het tijdvak waarop de eindfactuur betrekking heeft, een kalendermaand is, en
3) voor gevallen a en b, op de facturen voor levering in de maanden april, mei en juni 2020 geen

energiebelasting, ODE en btw hierover aan afnemers in rekening wordt gebracht, dan wel dat dit
niet in het ontvangen voorschotbedrag is opgenomen.

De desbetreffende bedragen aan energiebelasting, ODE en de btw hierover moeten in gevallen a en b
uiterlijk in oktober 2020 alsnog via een aanvullende factuur door de leverancier aan de afnemer in
rekening worden gebracht. Op dat moment wordt de leverancier deze bedragen ook verschuldigd aan de
Belastingdienst. Brengt de leverancier deze bedragen niet tijdig alsnog aan de afnemer in rekening, dan
wordt deze de energiebelasting, ODE en de btw hierover alsnog op 1 november 2020 verschuldigd. In
geval c wordt de leverancier deze bedragen verschuldigd op 1 november 2020.

Er geldt daarnaast ook een goedkeuring voor gevallen waarin niet een leverancier belastingplichtig is,
maar de verbruiker zelf, bijvoorbeeld indien sprake is van verbruik van zelf opgewekte elektriciteit of
verbruik van een belastingplichtige ‘doorleverancier’. In dat geval worden de energiebelasting, ODE en de
btw hierover ter zake van verbruik in de maanden april, mei en juni 2020 verschuldigd op 1 november
2020.

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).
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