MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 20 maart 2020
De wereld is in de ban van het Coronavirus en (ook) de economische impact van dit virus is
enorm. Om hierop te anticiperen komt de overheid met verschillende tegemoetkomingen en
toezeggingen.
ANB accountants/adviseurs B.V. houdt u met onze “nieuwsbrief Coronamaatregelen” op de
hoogte van het laatste nieuws. Omdat er momenteel (bijna) dagelijks nieuwe ontwikkelingen
zijn, zal onze nieuwsbrief met enige regelmaat verschijnen, zodat u altijd up-to-date bent.
NB deze nieuwsbrief omvat de maatregelen zoals aangekondigd tot 20 maart 2020 om 17:00u

In deze editie van de Nieuwsbrief Coronamaatregelen:
1. Half jaar uitstel van aflossingen voor kleinere bedrijven
2. Aanvullende accountantsverklaring niet langer nodig voor uitstel belastingbetaling

Half jaar uitstel van aflossingen voor kleinere bedrijven
ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank komen met gezamenlijke
maatregelen die hun zakelijke klanten meer lucht geven. Kleinere ondernemingen die in de
kern gezond zijn, krijgen zes maanden uitstel van (rente en) aflossing op hun lopende
leningen. De gezamenlijke aanpak van banken biedt ruimte voor zakelijke klanten in alle
sectoren met een financiering tot 2,5 miljoen euro.
Particulieren
Banken proberen ook hun particuliere klanten door deze moeilijke tijd heen te helpen.
Consumenten die door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte hebben om
de hypotheeklasten te betalen, wordt aangeraden contact op te nemen met hun bank.
Banken bieden daarbij maatwerk zodat voor elke klantsituatie een passende oplossing wordt
gezocht.

Aanvullende accountantsverklaring niet langer nodig voor
uitstel belastingbetaling
Het kabinet heeft de voorwaarden voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling voor
de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting verder
versoepeld. De aanvullende verklaring van de accountant, de derdenverklaring, is niet langer
nodig voor uitstel van betaling voor 3 maanden. Iedere ondernemer die door de coronacrisis
in financiële problemen is gekomen, komt in aanmerking voor uitstel van betaling van zijn
belastingschuld.

Procedure
U kunt het verzoek om uitstel van betaling indienen door een brief te sturen naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen
In deze brief geeft u aan dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent
gekomen. Een verdere toelichting is niet nodig. Indien gewenst kan ANB
accountants/adviseurs B.V. u assisteren in het opstellen van deze brief.
Vanaf het moment dat u zich meldt, wordt de invordering van uw belastingschulden direct,
voor de komende 3 maanden, stopgezet. Een boete voor het niet op tijd betalen van BTW of
loonheffingen hoeft u niet te betalen.

Let op!
Aanvragen van bijzonder uitstel van betaling is enkel mogelijk als u een (naheffings-)
aanslag heeft ontvangen. Het is op dit moment niet mogelijk voor eventuele toekomstige
aanslagen alvast bijzonder uitstel aan te vragen. Dit betekent dat voor elke nieuw
opgelegde aanslag een apart verzoek moet worden ingediend. Uiteraard mogen in één
verzoek wel meerdere aanslagen worden meegenomen.
Mocht de werkwijze op dit punt wijzigen, zullen wij u vanzelfsprekend berichten.
Langer dan 3 maanden uitstel nodig?
Voor uitstel langer dan drie maanden heeft de belastingdienst aanvullende informatie nodig
om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de
coronacrisis. De ondernemer kan de eerste drie maanden gebruiken om deze informatie te
verzamelen en verstrekken. Het kabinet onderzoekt nu welke informatie nodig is en hoe
deze zo eenvoudig mogelijk kan worden aangeleverd. Het doel daarbij is de administratieve
lasten voor ondernemers zo veel mogelijk te beperken.
Naar verwachting zal een verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld een
accountant) nodig zijn. Wat precies in deze verklaring moet staan, is nog niet bekend.
Normaliter bedraagt de (extra) uitstelperiode maximaal 12 maanden. Bij calamiteiten (zoals
het coronavirus) is eventueel langer uitstel mogelijk. De Belastingdienst zal zich in deze
periode soepel opstellen.

Let op!
De verplichting tot “melding betalingsonmacht” blijft bestaan. Vooralsnog is niet duidelijk of
deze verplichting vervalt door de tijdelijke noodmaatregel.

Let op!
Onder voorwaarden is ook telefonisch uitstel van betaling van 4 maanden mogelijk. Deze
mogelijkheid bestond al, en is geen specifieke “corona-maatregel”.

Diversen
Tevens kwamen wij de volgende berichten tegen, welke voor u van belang kunnen zijn:
-

-

Diverse gemeenten hebben aangekondigd dat ondernemers en inwoners uitstel van
betaling van hun lokale belasting kunnen aanvragen, alsmede het tijdelijk stoppen
van dwanginvordering en opleggen van boeterentes.
Door de ontwikkelingen rondom het Corona-virus heeft Pensioenfonds Detailhandel
maatregelen genomen. Werkgevers die tijdelijk minder, of geen pensioenpremie
kunnen betalen, komen in aanmerking voor uitstel van betaling. Deze werkgevers
kunnen een betalingsregeling treffen met Pensioenfonds Detailhandel. Bijvoorbeeld
door de premiebetaling met zestig dagen uit te stellen.

Heeft u vragen? Neem contact op met uw relatiebeheerder, of bel naar 040-2504555

Attentie:
De MKB-nieuwsbrief wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en beoogt zo recent mogelijke informatie te
verschaffen. Zaken kunnen echter uitermate complex en aan voortdurende aanpassingen onderhevig zijn. Daardoor kan het
voorkomen dat informatie uit deze editie niet meer aansluit op de actualiteit.
Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hetgeen u naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief zonder
deskundig advies onderneemt. Voor nadere informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

