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Inzake:

Fiscale maatregelen coronavirus

Geachte heer / mevrouw,
Het kabinet heeft gisteren besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische
maatregelen te nemen. Doel is om naast de gezondheid ook om banen en inkomens te
beschermen en de gevolgen voor zzp'ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.
Het noodpakket biedt onder andere een aantal fiscale maatregelen dat ten doel heeft
liquiditeitssteun te bieden. Deze fiscale maatregelen luiden als volgt.

1.

Uitstel van betaling van belastingen

Enkele dagen geleden heeft het kabinet aangekondigd dat de Belastingdienst bijzonder uitstel
van betaling zal verlenen aan alle ondernemers die door de coronacrisis in
liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen. Ondernemers kunnen met een brief uitstel
van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Nadat het verzoek is ontvangen zet de
Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil en krijgen ondernemers dus per direct uitstel
van betaling. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. Ondernemers hoeven
niet meteen de vereiste “verklaring van een derde-deskundige” mee te sturen. Het kabinet wil
dit proces voor de ondernemers zo eenvoudig mogelijk maken met zo min mogelijk
administratie. Het kabinet onderzoekt nog hoe dit het meest eenvoudig kan worden
vormgegeven. Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd
een boete (een zogenaamde “verzuimboete”) voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of
terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel van betaling moet handmatig
plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.
Het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame
Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen.
Het kabinet onderzoekt hoe dit kan worden vormgegeven. Daarbij is het met name van belang
dat het uitstel van betaling voor de belastingplichtige energieleveranciers daadwerkelijk ook

leidt tot meer liquiditeit voor de afnemers van elektriciteit en aardgas, zoals in de sierteelt. Het
kabinet gaat hierover in gesprek met de energieleveranciers.

2.

Invorderingsrente en belastingrente

Het kabinet heeft besloten verdere fiscale maatregelen te nemen die erop gericht zijn de
liquiditeit van ondernemers te ondersteunen. Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet
normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de
betaaltermijn is verstreken. Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling
aanvragen verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar
0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden. Omdat het
uitvoeringstechnisch niet mogelijk is het percentage naar 0% te verlagen, wordt het percentage
(tijdelijk) vastgesteld op 0,01%.
Naast invorderingsrente worden ondernemers ook geregeld geconfronteerd met
belastingrente. Belastingrente wordt gerekend als een aanslag te laat kan worden vastgesteld,
bijvoorbeeld omdat de aangifte niet op tijd of niet voor het juiste bedrag wordt ingediend bij de
Belastingdienst. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4%
voor overige belastingen.
Om ondernemers tegemoet te komen zal het kabinet het percentage van de belastingrente
ook tijdelijk verlagen naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor
belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen. Daarbij
geldt om uitvoeringstechnische redenen dat de tijdelijke verlaging van het percentage van de
belastingrente ingaat vanaf 1 juni 2020. De enige uitzondering hierop vormt de tijdelijke
verlaging van het percentage van de belastingrente in de inkomstenbelasting, die zal ingaan
vanaf 1 juli 2020.

3.

Wijzigen van de voorlopige aanslag

Ondernemers betalen nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting
of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de
coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Deze
verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. Daardoor gaan ondernemers
meteen minder belasting betalen. Het kan ook zo zijn dat het bedrag van de nieuwe voorlopige
aanslag lager is dan de belasting die de ondernemer in de eerste maanden van dit jaar al heeft
betaald. In dat geval krijgt de ondernemer het verschil uitbetaald.

4.

Ten slotte

Om goed in te kunnen spelen op ontwikkelingen geldt het noodpakket voor de komende drie
maanden. Het kabinet volgt de ontwikkelingen nauwlettend en is daarbij voortdurend in
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gesprek met werkgevers- en werknemersorganisaties, bedrijven en financiers om de
noodzakelijke aanpassingen te kunnen doen als de situatie daarom vraagt. De komende
periode zullen de maatregelen worden uitgewerkt en gepreciseerd waardoor er nog
veranderingen kunnen plaatsvinden. U wordt hierover uiteraard geïnformeerd.
Boven alles wensen wij u, uw medewerkers en uw naasten een goede gezondheid toe.
Met vriendelijke groet,

Michel Bilars
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