Geachte relatie,

Nieuws extra maatregelen Corona (publicatiedatum: 19 maart 2020)
Uitstel belastingbetaling
Het kabinet heeft de voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling voor de
inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting verder versoepeld.
De aanvullende verklaring van de accountant, de derdenverklaring, is niet langer nodig.
Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen, komt in aanmerking
voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld. Een ondernemer kan het verzoek om uitstel van
betaling indienen door een brief te sturen naar het adres dat op de website van de Belastingdienst
staat vermeld. Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt, wordt de invordering van zijn
belastingschulden voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en
loonbelasting direct stopgezet.

Meteen uitstel van betaling
Dat betekent dat de ondernemer feitelijk meteen uitstel van betaling krijgt voor de periode
van 3 maanden.
Voor uitstel langer dan 3 maanden is aanvullende informatie nodig om te beoordelen of de financiële
problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis.
De ondernemer kan de eerste 3 maanden gebruiken om deze informatie te 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.
Wilt u dat wij de uitstel belastingbetaling voor u regelen, bel of mail ons gerust.
Wij zijn u hiermee graag van dienst.

Half jaar uitstel van aflossingen voor kleinere bedrijven
ABN- AMRO Bank, ING-Bank, 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 6 maanden uitstel van 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. Voor de groep met een hogere verplichting zullen banken de
verdere ontwikkelingen scherp volgen. Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet
en de toezichthouders. Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend
maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten.
Op de website van uw bank staat vermeld hoe u uitstel kan aanvragen voor de aflossingsverplichting
van uw lening.
Wilt u dat wij de uitstel van aflossingsverplichtingen voor u regelen, bel of mail ons gerust.
Wij zijn u hiermee graag van dienst.

Heeft u vragen? Bel ons!
Heeft u nog vragen, neem dan vooral contact met ons op.

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid
gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden
en de gevolgen hiervan.

