Maatregelen coronavirus 23 maart 2020
Vorige week heeft het Kabinet een divers pakket aan maatregelen gepresenteerd om
ondernemers te helpen de economische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus te
kunnen doorstaan. Hoewel de voorwaarden voor het toepassen van de diverse maatregelen
vooralsnog niet volledig bekend zijn, willen wij u toch informeren over deze maatregelen en
over de manier waarop wij u kunnen helpen bij het indienen van de benodigde verzoeken.

1. Tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers:
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
De hoofdlijnen van deze tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) zijn vorige
week door de overheid uiteengezet en kunt u terugvinden in ons nieuwsbericht van 18 maart 2020.
Uiteindelijk komt het aan op de precieze invulling:
•
Hoe is de loonsom gedefinieerd waarover de tegemoetkoming wordt berekend? Wordt
het loon van een DGA ook meegenomen?
•
Op welke wijze wordt de hoogte van het omzetverlies bepaald?
•
Hoe werkt een eventuele daling van de loonsom uit op de hoogte van de tegemoetkoming
in de loonkosten?
•
En: wat zijn de eventuele alternatieven als de tegemoetkoming onvoldoende steun biedt?
Indien u gebruik wilt maken van deze regeling, adviseren wij u om uw account op het
werkgeversportaal van het UWV te controleren. Vanuit Van Noordenne Accountants zijn wij aan het
kijken of het mogelijk is om ons te machtigen, zodat wij de aanvraag voor u kunnen indienen.
Zodra de uitvoering van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) bekend
zijn, zullen wij u via een nieuwsbericht op de hoogte stellen.

2. Versoepeling uitstel van betaling belasting
Ondernemers met liquiditeitsproblemen kunnen eenvoudiger uitstel van betaling van belastingheffing
aanvragen. Na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot uitstel van betaling, stopt de Belastingdienst
per direct en gedurende drie maanden met de invordering. Eventuele verzuimboetes voor het niet op
tijd betalen vervallen.
Hierna volgt een overzicht van de ondernemersvragen die wij tot nu toe hebben beantwoord.

3. Ondernemersvragen
Uitstel van betaling voor u aanvragen?
Ja, dat kunnen wij! Graag ontvangen wij de volgende gegevens:
 Tenaamstelling aanslag;
 Soort aanslag;
 Aanslagnummer;
 Dagtekening aanslag;
 Eventuele verzuimboete;
 Motivatie liquiditeitsproblemen;
 Bedrag aanslag.
Deze gegevens kunt u versturen naar eveline@vnacc.nl. Hierna ontvangt u de brief betreffende het
verzoek tot bijzonder uitstel.
Wanneer kan bijzonder uitstel worden aangevraagd?
Dit kan worden aangevraagd zodra u een aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting of
naheffingsaanslag loon- of omzetbelasting ontvangt.
Moet voor iedere aanslag opnieuw uitstel worden aangevraagd?
Ja! Wel is het mogelijk om in een verzoek tot bijzonder uitstel meerdere belastingaanslagen te
benoemen.
Bijzonder uitstel van betaling bij een fiscale eenheid omzetbelasting?
Vooralsnog is het onduidelijk welke vennootschap bij een fiscale eenheid voor de omzetbelasting het
verzoek tot bijzonder uitstel van betaling dient in te dienen. Zekerheidshalve adviseren wij u om zowel
voor de fiscale eenheid als iedere vennootschap apart een verzoek in te dienen.
Naast bijzonder uitstel ook betalingsonmacht melden?
Ja! Zonder melding van betalingsonmacht bent u als bestuurder in beginsel persoonlijk aansprakelijk
voor niet afgedragen belastingschulden. Dit staat los van het verzoek tot uitstel. De melding van
betalingsonmacht is vormvrij, maar moet schriftelijk. U kunt het formulier van de Belastingdienst
gebruiken, maar deze melding kan ook toegevoegd worden aan de brief met het verzoek tot uitstel.
Betalingsonmacht moet binnen 10 werkdagen (gerekend vanaf de datum van de aanslag (IB of VPB) of
de uiterste betaaldatum van de aanslag (bij LH en OB)) zijn gemeld.
Bij iedere aanslag apart betalingsonmacht melden?
Nee! De melding betalingsonmacht werkt anders dan het verzoek tot bijzonder uitstel van betaling van
belastingheffing. Deze melding geldt voor alle komende periodes en alle belastingsoorten.
Verklaring van een derde deskundige (accountant) benodigd?
Vooralsnog niet meer. Enkel wanneer u langer dan drie maanden uitstel wilt gaan aanvragen.

Gevolgen voor Verklaring Betalingsgedrag?
Indien u bijzonder uitstel van betaling van belastingheffing heeft aangevraagd, verkrijgt u pas weer een
Verklaring betalingsgedrag van de Belastingdienst zodra er een betalingsregeling is getroffen. Op het
moment dat er een betalingsregeling is getroffen, kunt u deze verklaring weer ontvangen. Hierbij zal
echter wel een voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van de overeengekomen betalingsregeling.
Bijzonder uitstel ook afstel (van betaling van belastingheffing)?
Nee! U dient de aanslag op een later moment, waarschijnlijk na de drie maanden waarvoor u uitstel
krijgt, te betalen. Houd hier rekening mee!
Wijzigen voorlopige aanslag?
Indien u een lagere winst verwacht, kunt u uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 of
vennootschapsbelasting 2020 verlagen naar nihil.

4. Overige maatregelen
Naast de maatregelen die in deze nieuwsbrief genoemd worden, zijn er ook nog maatregelen specifiek
voor ZZP’ers opgesteld. Daarnaast wordt via diverse maatregelen de mogelijkheid geboden om
aanvullend werkkapitaal te lenen en bieden een aantal bancaire instellingen de mogelijkheid om
gedurende de periode van een half jaar de aflossing op zakelijke leningen uit te stellen. Indien u gebruik
wenst te maken van één van deze maatregelen of hierover nadere informatie wenst, dan vragen wij u
om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder.

5. Advies nodig
Wij volgen de maatregelen op de voet en u kunt bij ons terecht voor advies. Indien u vragen of hulp
nodig heeft, neem dan contact op met Nicola Kraaijeveld of Eveline van der Wel, stuur een mail naar
info@vnacc.nl of bel naar 0183-697979.

6. Voorbehoud
De inhoud van deze nieuwsbrief is opgesteld op basis van de informatie die momenteel gepubliceerd
is. Zoals ook uit de diverse alinea’s van deze nieuwsbrief blijkt, bestaat er nog onduidelijkheid op
diverse punten. De antwoorden zijn dus onderhevig aan wijzigingen van wet- en regelgeving en hieraan
kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Van Noordenne Accountants kan op geen enkele wijze
aansprakelijk worden gesteld voor beslissingen genomen op basis van de inhoud van deze nieuwsbrief.

