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Betreft: Verzoek tot vereenvoudiging procedure uitstelregeling afdrachtbelastingen (in het kader van
de coronacrisis)

Geachte heer Hoekstra,
Verwijzend naar ons constructieve gesprek over de kabinetsmaatregelen voor de accountancysector
van afgelopen vrijdagmiddag en de uitnodiging om uw Ministerie te benaderen met knelpunten rond
de maatregelen coronacrisis, maken we graag van de gelegenheid gebruik om de procedure rond de
betalingsuitstelregeling voor loon- en omzetbelasting bij u aan te kaarten.
Het interview met de heer Devilee van de Belastingdienst bij het tv-programma Radar maandagavond
maakte de omslachtige procedure rond de uitstelregeling afdrachtbelastingen voor ondernemers
pijnlijk duidelijk. Onzes inziens is de onduidelijkheid rond de regeling van betalingsuitstel echter
eenvoudig te voorkomen. Ons vereenvoudigingsvoorstel leggen we graag aan u voor.
Huidige procedure
Zoals bekend kunnen ondernemers uitstel van betaling vragen voor belastingaanslagen. Wat betreft
de afdrachtbelastingen kan dat (volgens de nu beschikbare informatie) echter pas nadat de
Belastingdienst een naheffingsaanslag wegens niet betalen heeft opgelegd. De procedure van deze
regeling is voor veel ondernemers onbegrijpelijk: Ondernemers doen aangifte, betalen niet (of
gedeeltelijk) omdat zij vanwege de uitzonderlijke corona-omstandigheden uitstel wensen, en krijgen
dan pas een naheffingsaanslag waarop zij moeten reageren door uitstel aan te vragen.
Dat ook de Belastingdienst communicatie hierover lastig vindt, mag blijken uit het eerder genoemde
interview van de heer Devilee. Hij gaf aan dat een eenvoudig briefje naar Heerlen voldoende is als
ondernemers uitstel wensen. Dit is natuurlijk maar een half verhaal. Dat briefje kan pas verstuurd
worden na ontvangst van de naheffingsaanslag. En daar zit hem de kneep. Het is immers onlogisch
dat ondernemers -na een verzoek voor uitstel van betaling direct na het indienen van de aangifte
zoals op TV gesuggereerd-, nogmaals na ontvangst van de naheffingsaanslag, een verzoek tot uitstel
moeten doen. Zij hebben voor hun gevoel al uitstel aangevraagd.
Naast de hierboven genoemde onduidelijkheid rond de regeling veroorzaakt dit ook een enorme
administratieve handeling bij zowel de ondernemers, hun fiscaal dienstverleners als de
Belastingdienst. Per onderneming moet uitstel worden aangevraagd door middel van een brief. Dit
betekent dat als een slechts kwart van het MKB (zo’n 475.000 ondernemingen) gebruik gaat maken
van de mogelijkheid, dit leidt tot een gelijke stroom brieven die afgehandeld moet worden. In de tijd
dat iedereen gevraagd is zoveel mogelijk thuis te werken is dit ons inziens een maatschappelijk
ongewenste ontwikkeling.

Voorstel tot vereenvoudiging
Namens de koepels van accountants en fiscaal dienstverleners hebben we al eerder aangegeven dat
eenvoudige en heldere communicatie in deze toch al onzekere tijden voor ondernemers van uiterst
belang is. Daarom willen wij u verzoeken om de huidige procedure te vereenvoudigen. Geef een
ondernemer die niet betaalt na het doen van de aangifte omzetbelasting en/of loonheffing, standaard
drie maanden uitstel zonder oplegging van een verzuimboete. De Belastingdienst kan de naheffing
gewoon sturen maar die wordt niet ingevorderd. Na verloop van drie maanden stuurt de
Belastingdienst een herinnering dat de ondernemer moet betalen of alsnog om langer uitstel moet
verzoeken. De opzet van deze alternatieve regeling, die maandelijks (aangifte tijdvak) kan worden
verlengd, komt onzes inziens tegemoet aan de eenvoud en voorkomt bovendien dat wij elkaar
bestoken met enorm veel papieren stukken.
Overige knelpunten
Langs deze weg vragen wij ook uw aandacht voor de regeling Melding betalingsonmacht. We zouden
graag met uw Ministerie in overleg willen treden over de thans voorgestelde regeling, die een tijdige
melding door ondernemers onmogelijk maakt. Ondernemers zijn immers gefocust op overleven en
doen daar alles voor. Ook hier bepleiten we een verlenging van de termijn.
Naast bovenstaande denken wij dat het goed is als het Ministerie aangeeft dat de BTW-aangifte voor
het tijdvak Q1 en Q2 een schatting mag zijn. Voor veel ondernemers is het moeilijk dan wel nagenoeg
onmogelijk om de administratieve bescheiden af te leveren aan de fiscaal dienstverlener. Onze leden
willen uiteraard een juiste en volledige aangifte doen. Dat uitgangspunt komt thans behoorlijk in de
knel. Een aanwijzing dat een reële schatting in deze unieke situatie ook mogelijk is, waarbij op
jaarbasis alles rechtgetrokken wordt, haalt de druk ook hiervan af.
Nota bene
In alle gevallen waarin de Coronacrisis de oorzaak is van het feit dat ondernemers niet of slechts
gedeeltelijk hun belastingverplichtingen kunnen betalen, is dit een goede oplossing. Er zijn echter ook
genoeg gevallen waarin de Coronacrisis niet tot liquiditeitsproblemen leidt. De systematiek tot op
heden maakte het noodzakelijk dat tenminste wordt aangegeven dat de Coronacrisis de oorzaak is.
We zijn ons ervan bewust dat onze oplossing ondernemers de mogelijkheid biedt om zonder meer
uitstel te krijgen zonder dat Corona de oorzaak is. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden en
omwille van eenvoud pleiten we daarom toch voor versoepeling.
Meer informatie
We hopen dat bovenstaande oplossingen kunnen bijdragen aan soepele en duidelijke processen en
procedures voor zowel ondernemers als Belastingdienst. Voor meer informatie of overleg kunt u
contact met ons opnemen.
In de verwachting u hiermee van dienst te zijn geweest, verblijven wij
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