
 

Nieuwsbrief Corona 7 april 2020 

 
De steunmaatregelen voor ondernemers en verdere onderwerpen  
 
Klikt u op het onderwerp om daar naar door te gaan: 
1. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW)  
2. Bijzonder uitstel van betaling Belastingdienst  
3. Deblokkeren g-rekening 
4. Melding betalingsonmacht (bij rechtspersonen die VPB-plichtig zijn) 
5. Gebruikelijk loon DGA 

 

Hierbij ontvangt u een nadere toelichting op een aantal regelingen en voorwaarden: 

1. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW): 
a. De regeling NOW is sinds 6 april 2020 opengesteld en een aanvraag moet uiterlijk 31 

mei 2020 ingediend zijn (klik hier voor meer informatie over NOW); 
b. Er is recht op een tegemoetkoming in het doorbetaalde loon als er sprake is van een 

omzetdaling van minimaal 20% gedurende drie maanden; 
c. Inzake DGA’s: die vallen niet onder de regeling, behalve DGA’s die op de loonlijst van 

de werkmaatschappij staan en tevens verplicht sociaal verzekerd zijn; 
d. Bij concerns (werkgevers met meerdere B.V.’s) wordt omzetverlies gemeten op 

concernniveau; 
e. Voor het (geschatte) omzetverlies wordt de omzet van maart, april en mei 2020 

vergeleken met de omzet over geheel 2019 gedeeld door 4. Op verzoek mag werkgever 
ook kiezen voor 3 aaneengesloten maanden in 2020 die 1 of 2 maanden later beginnen 
(dus april/mei/juni of mei/juni/juli). Bij twijfel (en ook bij geen acute nood) kan men dus 
nog even wachten met de keuze qua periode, want de aanvraag moet uiterlijk 31 mei 
ingediend zijn; 

f. Wij hebben een Excel-model beschikbaar waarmee de hoogte van de tegemoetkoming 
berekend kan worden. Laat graag weten als u dit berekeningsmodel wilt ontvangen. 

 

2. Bijzonder uitstel van betaling Belastingdienst: 
a. Sinds 2 april 2020 is de regeling voor het aanvragen van uitstel van betaling voor 

belastingschulden versoepeld; 
b. Er hoeft niet meer per belastingaanslag en per belastingsoort uitstel aangevraagd te 

worden, maar dit kan nu met één algemeen uitstelverzoek (per fiscaal nummer/RSIN); 
c. Let op: het verzoek kan pas gedaan worden zodra er een belastingaanslag is 

opgelegd;  
d. Vervolgens geldt dan uitstel voor alle bestaande belastingschulden, maar ook 

automatisch voor de schulden die er de komende 3 maanden nog bijkomen; 
e. Het verzoek mag nog steeds per brief. Maar inmiddels kan het verzoek ook 

online/digitaal worden gedaan; dat gaat heel eenvoudig middels DigiD (het betreffen 
geen moeilijke vragen, alleen fiscaal nummer/RSIN, naam/adres/woonplaats en ‘vinkje’ 
dat er reeds een belastingaanslag is opgelegd); 

f. Dit versoepelde uitstelbeleid geldt vooralsnog tot 19 juni 2020; 
g. Boetes worden automatisch teruggedraaid, dus hier hoeft niet apart bezwaar tegen 

gemaakt te worden; 
h. Naast de Omzetbelasting (btw), Loonheffingen, Inkomstenbelasting en 

Vennootschapsbelasting geldt uitstel nu ook voor kansspelbelasting, accijns, de 
verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurdersheffing, 
energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch 
Nederland; 

i. Als 3 maanden uitstel te kort is, kan schriftelijk langer uitstel aangevraagd worden. Er 
moeten wel bewijsstukken mee van de omzetdaling, maar bij een huidige totale 
belastingschuld van lager dan € 20.000 hoeft er geen verklaring van een derde 
deskundige (zoals accountant) bij. Het meest handig lijkt dus om standaard uitstel 
middels DigiD aan te vragen. 

 

http://vallei-agri.nl/wp-content/uploads/2020/04/20200406-Toelichting-regeling-NOW-Vallei-Accountants-Agri.pdf
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis


 

3. Deblokkeren g-rekening: 
a. Het deblokkeren van de g-rekening is versoepeld; normaal werd alleen het overschot 

vrijgegeven, maar tijdelijk kunnen ook grotere bedragen worden vrijgegeven; 
b. Er moet dan wel bijzonder uitstel van betaling zijn aangevraagd;  
c. De verruimde deblokkering geldt dan voor bedragen (OB/LH) waarvoor dit uitstel is 

verleend en deze bedragen komen dan dus vrij ten gunste van de betaalrekening; 
d. Let op: deblokkering gaat via het normale formulier, maar er gelden aanvullende 

invulinstructies: 
i. Bij rubriek 3 geeft u aan dat u door de uitbraak van het coronavirus in 

betalingsproblemen bent gekomen. 
ii. Bij rubriek 4 geeft u aan voor welk bedrag u deblokkering vraagt. Splits het 

bedrag in het overschot - en het bedrag waarvoor u uitstel van betaling hebt 
gevraagd. 

iii. Bij rubriek 5 geldt de machtiging tot verrekenen niet voor het bedrag waarvoor 
we u uitstel van betaling hebben gegeven. 

 

4. Melding betalingsonmacht (bij rechtspersonen die VPB-plichtig zijn): 
a. Let op: de melding betalingsonmacht is belangrijk om aansprakelijkheid als bestuurder 

te voorkomen! Zie deze link voor het formulier; 
b. De melding moet nog steeds separaat gebeuren, binnen twee weken nadat de 

belasting verschuldigd was. Dus bijvoorbeeld de Aangifte Loonheffingen van de maand 
februari die eind maart betaald moest zijn; hiervan dient de melding betalingsonmacht 
uiterlijk 14 april 2020 gedaan te zijn. En bijvoorbeeld de Aangifte Omzetbelasting (btw) 
over het 1e kwartaal 2020 die eind april betaald zou moeten zijn; hiervan dient de 
melding betalingsonmacht uiterlijk 14 mei 2020 gedaan te zijn; 

c. Wordt echter langer dan 3 maanden uitstel van betaling aangevraagd, dan wordt dit 
schriftelijke verzoek in beginsel ook als melding van betalingsonmacht gezien. 

 

5. Gebruikelijk loon DGA: 
a. Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een B.V., 

mogen de B.V. en DGA gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Aan 
het einde van het jaar stelt de B.V. het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt 
dit in de aangifte loonheffingen; 

b. Verlaging mag niet met terugwerkende kracht; 
c. Er is geen verzoek om vooroverleg met de Belastingdienst nodig. 

 
Hebt u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen, neem dan vooral contact met ons op. Wij zijn 
bereikbaar op 033 286 66 19 of 0342 412 809. 
 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/melding_van_betalingsonmacht_bij_belastingen_en_premies

