Einde uitstel van betaling van
belastingen
Aanvragen verlengd uitstel tot uiterlijk 31 december 2020
Uitstel loopt tot uiterlijk 31 december 2020
Betalingsregeling

16 oktober 2020

Inleiding
Vanaf 12 maart 2020 tot en met 30 september 2020 was het mogelijk om uitstel van betaling van
belastingen te vragen. Het was echter lang onduidelijk tot wanneer uitstel gegeven zou worden en
wanneer de niet betaalde belasting alsnog betaald moet worden. In deze whitepaper wordt beschreven
tot wanneer het uitstel loopt, hoe de daaropvolgende betalingsregeling eruit gaat zien en hoeveel rente
hierover betaald moet worden. Uiteraard kunnen deze regels omtrent het uitstel alsnog veranderen, in
deze whitepaper wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van de regels.

Aanvragen van uitstel en verlening daarvan
Aanvragen voor uitstel van betaling van drie maanden konden tot 1 oktober 2020 worden ingediend. Het
is tot en met 31 december 2020 mogelijk om verlening te vragen van eerder aangevraagd uitstel.

Einde uitstel
Na afloop van het verleend uitstel moeten nieuwe betalingsverplichtingen tijdig worden nagekomen. Als
dit niet gebeurt kan dit leiden tot boetes en kan de Belastingdienst diverse invorderingsmaatregelen
nemen. Voor de ondernemers die voor drie maanden uitstel hebben gevraagd, betekent dit dat na afloop
van deze drie maanden, nieuwe belastingschulden betaald moeten worden.
Stel dat er op 31 mei 2020 voor drie maanden uitstel is verleend tot 31 augustus 2020, dan moet vanaf 1
september weer betaald worden. De eerste loonheffing die weer betaald moet worden is die over
augustus en voor de btw moet bij maandaangiften ook weer over augustus betaald worden en bij
kwartaalaangiften geldt dit vanaf het derde kwartaal 2020.
Als er verlengd uitstel is gevraagd en gekregen, dan loopt tot en met 31 december 2020. Dus in het
nieuwe jaar moeten de verplichtingen weer worden nagekomen. Dit betreft dan de laatst aangiften over
2020, dus de loonheffingen over december en de btw over december of het vierde kwartaal 2020.

Betalingsregeling
Vanaf 1 juli 2021, eerst was aangekondigd dat dit 1 januari 2021 zou worden, moeten ook de
achterstanden weer worden ingelopen. Dit geldt zowel voor de ondernemers met (1) drie maanden
uitstel als (2) voor de ondernemers met verlengd uitstel tot en met 31 december 2020. Voor alle
ondernemers geldt dat de schuld voor 1 juli 2024 afgelost moet zijn. Deze aflossing moet in maximaal 36
gelijke maandelijkse termijnen gedaan worden. Dus na 31 december 2020 moet beoordeeld worden hoe
hoog de schuld is waarvoor uitstel is verleend en daarvan moet dan maandelijks vanaf 1 juli 2021
minimaal 1/36 worden afgelost.
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Stel dat er tot 1 oktober 2020 uitstel van betaling is verleend. Dat dit is gedaan voor een totaal bedrag
van EUR 40.000. In november is hier EUR 4.000 van afgelost, waardoor de resterende schuld EUR
36.000 bedraagt. Dan moet er maandelijks tenminste EUR 1.000 worden afgelost vanaf 1 juli 2021.
Eerder was aangekondigd dat de betalingsregeling sectorspecifiek zou worden. Hier is uiteindelijk toch
niet voor gekozen. Normaal vraagt de Belastingdienst aan ondernemers die een betalingsregeling willen
om zekerheid te stellen voor de schuld, dat hoeft in dit geval niet. Ook worden belastingteruggaven die
opkomen tijdens het uitstel of de betalingsregeling niet automatisch verrekend met de belastingschulden.
In het voorjaar zal de Belastingdienst de ondernemers een brief sturen met informatie over de
betalingsregeling, de openstaande schuld en de hoogte van de termijn die vanaf juli 2021 moet worden
voldaan.
Als er verlengd uitstel is gevraagd lopen alle belastingschulden waarvoor uitstel is verleend mee in deze
betaalregeling, dus dit zijn de schulden die zijn ontstaan tot en met 31 december 2020.
Als er voor drie maanden uitstel is gevraagd geldt de betalingsregeling voor de aanslagen die betaald
hadden moeten worden in deze drie maanden. Dus niet voor aanslagen die al eerder betaald hadden
moeten worden.
Dit betekent dat als er nog aanslagen uit 2019 onbetaald zijn, deze wel meelopen in de betalingsregeling
als er verlengd uitstel is gevraagd, maar niet als er voor drie maanden uitstel is gevraagd.

Niet kunnen voldaan aan de betalingsregeling
Voor de ondernemers die niet kunnen voldaan aan deze betalingsregeling is aangegeven dat zal worden
gezocht naar maatwerkoplossingen. Ook voor deze gevallen blijft het uitgangspunt dat de gehele schuld
op 1 juli 2024 moet zijn afgelost, de tegemoetkoming zit er dus enkel in dat later begonnen mag worden
met aflossen.

Invorderingsrente en belastingrente
De invorderingsrente en belastingrente waren eerder verlaagd tot 0,01% en aangekondigd was dat dit
gold tot 1 oktober 2020. Voor de invorderingsrente is de periode waar de verlaging voor geldt verlengd
tot en met 31 december 2021. Dit betekent dat voor de belastingschulden waarvoor uitstel is verleend en
de betalingsregeling gaat gelden er nagenoeg geen rente betaald hoeft te worden tot en met eind 2021.
Invorderingsrente wordt berekend over belastingschulden die te laat worden betaald, dus dit geldt ook
voor te laat betaalde belasting waar geen uitstel voor is verleend.
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Voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting wordt daarnaast belastingrente gerekend vanaf 6
maanden na afloop van het boekjaar tot het einde van de betalingstermijn van de aanslag. Deze rente
was ook tijdelijk verlaagd naar 0,01% tot 1 oktober 2020. Deze rente is echter op 1 oktober omhoog
gegaan naar 4%, voor zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting. Voor de
coronacrisis was de belastingrente voor de inkomstenbelasting ook al 4%, maar was deze voor de
vennootschapsbelasting 8%.
Als gevolg van deze verhoging moet dus voor belastingaanslagen 2019 en voor eerdere jaren, waarvan
de betalingstermijn na 1 oktober 2020 eindigt belastingrente betaald worden. Om deze rente te beperken
kan overwogen worden om een (nieuwe) voorlopige aanslag aan te vragen in het geval er belasting is
verschuldigd.

Wijzigingen
Nu bekend is tot wanneer het verlengd uitstel loopt en hoe de betalingsregeling eruit gaat zien, is de
hele regeling bekend. Wel is aangegeven dat het uitgangspunt is dat de huidige maatregelen ten
aanzien van het beperken van de verspreiding van het coronavirus niet verder worden aangescherpt. Nu
de maatregelen wel verder zijn aangescherpt kan het zijn dat een verruiming van de regeling wordt
gegeven. Deze is nog niet aangekondigd.
Daarnaast kan in het geval van fraude of misbruik de betalingsregeling voor specifieke ondernemers
worden beperkt.

Als je vragen hebt over deze regeling, kan je altijd contact op nemen met CROP. Via je vaste
contactpersoon of via coronadesk@crop.nl.

Deze whitepaper is gebaseerd op wet- en regelgeving zoals deze geldt en/of is aangekondigd tot en met
15 oktober 2020. Uiteraard houden wij je op de hoogte van verdere ontwikkelingen en als je vragen hebt,
kun je altijd contact met ons opnemen.
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