Verdere versoepeling uitstel van betaling voor ondernemers
Onder verwijzing naar onze eerdere berichtgeving over de door het kabinet getroffen
maatregelen in het kader van de coronacrisis (13 maart en 18 maart) berichten wij u nader
over de verdere versoepeling van de voorwaarden waaronder uitstel van betaling kan
worden
verkregen
voor
verschuldigde
omzet-,
inkomsten-,
loonen
vennootschapsbelasting.
Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief heeft de Tweede Kamer op 19 maart 2020 bericht
dat iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen, in
aanmerking komt voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld. Het schriftelijke
verzoek om uitstel van betaling dient te worden gericht aan:
Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen.
Vanaf het moment dat de ondernemer zich heeft gemeld, wordt de invordering van zijn
belastingschulden voor de omzet-, inkomsten-, loon- en vennootschapsbelasting direct
stopgezet. Het uitstel geldt in beginsel (en automatisch) voor een periode van drie
maanden.
Voor uitstel langer dan drie maanden is aanvullende informatie nodig (volgens de site van
de Belastingdienst betreft dit eventueel de verklaring van een derde deskundige) 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
verstrekken. Het kabinet onderzoekt op dit moment nog 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.
Mocht u naar aanleiding van het voorgaande vragen hebben, dan staan de
Meijburgadviseurs u graag bij met hun expertise om de fiscale en financiële gevolgen van
de coronacrisis zo beperkt mogelijk te houden. Wij houden u uiteraard van eventuele
aanvullende fiscale maatregelen op de hoogte.
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De in dit memorandum opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op de
specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit. Hoewel bij de totstandkoming
van dit memorandum de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet garanderen dat de
daarin opgenomen informatie op de datum van ontvangst juist en volledig is of dat in de toekomst zal blijven.
Op grond van deze informatie dient geen actie ondernomen te worden zonder adequate professionele
advisering na een grondig onderzoek van de specifiek van toepassing zijnde situatie.

