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ONLINE FORMULIER VERLENGING UITSTEL VAN
BELASTINGBETALING BESCHIKBAAR
Reeds eerder hebben wij geschreven over de mogelijkheid om
bijzonder uitstel van betaling van belastingen te vragen vanwege
de coronacrisis. Als u in maart of april bij de Belastingdienst
bijzonder uitstel van betaling heeft gevraagd vanwege de
coronacrisis, dan loopt dat uitstel zeer binnenkort af. U kunt
het bijzonder uitstel nu verlengen met een online formulier.

u downloaden en ondertekenen door middel van uw DigiD.
Natuurlijk kunnen ook wij dit voor u verzorgen. Neem dan
vooral contact op met uw klantmanager binnen ons kantoor. De
verlenging van het bijzonder uitstel geldt voor alle aanslagen van
belastingen waarvoor eerder uitstel van betaling is aangevraagd
en voor aanslagen die tijdens de periode van verlenging worden
ontvangen.
(https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/
content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-vanbetaling-aan-vanwege-de-coronacrisis).
Vroeg u bijzonder uitstel voor drie maanden voor een bedrag
vanaf € 20.000, dan moet u een verklaring van een derde
deskundige en een liquiditeitsprognose met het online formulier
meesturen. Ook hiervoor kunt u ons inschakelen.

Gespreide terugbetalingsmogelijkheden en maatwerk

Het kabinet wil ondernemers zo goed mogelijk helpen en kijkt
naar gespreide terugbetalingsmogelijkheden en maatwerk. Dit
wordt deze zomer verder uitgewerkt. Na de zomer volgt een brief
Vanaf 16 maart kon u als ondernemer bijzonder uitstel van met een betalingsvoorstel. Tot dat moment hoeft dus nog niet
betaling vragen voor verschillende belastingen als uw bedrijf door te worden terugbetaald. Dit mag uiteraard wel. Ons advies is om
de coronacrisis in betalingsproblemen was gekomen. U heeft dan vooral te betalen indien de financiële mogelijkheid er is. Want
automatisch bijzonder uitstel gekregen voor drie maanden. In de bedenk wel: UITSTEL IS GEEN AFSTEL.
schriftelijke ontvangstbevestiging die u van de Belastingdienst
heeft gekregen, staat de einddatum van het bijzonder uitstel.
Geldig voor alle aanslagen
De verlenging van het bijzonder uitstel geldt voor alle aanslagen van
Is het bijzonder uitstel van drie maanden afgelopen of loopt belastingen waarvoor eerder uitstel van betaling is aangevraagd
dit binnenkort af en heeft u langer uitstel nodig, dan kunt u en voor aanslagen die tijdens de periode van verlenging worden
een verzoek doen om verlenging van het bijzonder uitstel van ontvangen. Uiteraard is het mogelijk om voor die tijd te betalen,
betaling via het online formulier van de Belastingdienst. Dit kunt maar dit hoeft dus niet.

BELASTINGDIENST START HERINNERINGEN
STUREN EN TOEZICHT WEER OP
De Belastingdienst start de opgeschorte werkzaamheden
vanaf juli stapsgewijs weer op nu de coronamaatregelen
zijn versoepeld. Veel burgers en bedrijven hebben financieel
last van de coronacrisis. De Belastingdienst stuurde daarom
de afgelopen maanden geen betalingsherinneringen en
aanmaningen. Ook andere werkzaamheden werden tijdelijk
gestopt, zoals baliebezoek en controles bij bedrijven.
Tijdens de coronacrisis heeft de Belastingdienst hard gewerkt om
zoveel mogelijk rekening te houden met burgers en bedrijven,
enerzijds door de fiscale ondersteuningsmaatregelen van het
kabinet zo goed mogelijk uit te voeren en anderzijds door het
gewone werk in de dienstverlening, het toezicht en de inning soms
anders aan te pakken: om burgers en bedrijven te ontzien, zijn
betalingsherinneringen en aanmaningen tijdelijk niet verzonden.

Voor de veiligheid van burgers, ondernemers en onze
medewerkers zijn sommige andere werkzaamheden, zoals
controles bij bedrijven, uitgesteld. Mensen die moeite hebben
met het invullen van hun aangifte konden bijvoorbeeld niet meer
persoonlijk langskomen voor hulp. Die hulp is uitgesteld of waar
dat mogelijk was telefonisch geboden.

Nu het kabinet meer ruimte geeft aan de samenleving
en de economie, start de Belastingdienst de opgeschorte
werkzaamheden vanaf juli stapsgewijs weer op. Ondernemers
willen fiscale zekerheid en burgers die moeite hebben met het
invullen van hun aangifte willen een afspraak voor persoonlijke
hulp. Ook wil de fiscus voorkomen dat belastingschulden onnodig
doorlopen. Op de routekaarten is te zien hoe en wanneer e.e.a.
weer wordt opgestart.
Het wordt ook weer mogelijk om direct persoonlijk contact te
hebben met burgers en bedrijven. Vanaf juli start de fiscus weer
met bedrijfscontroles. Vanaf september kunnen burgers weer
aan de balies terecht. Soms kiest de fiscus een andere werkwijze.
Veilig werken volgens de 1,5 meter-regel staat voorop.

Contact
Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u
natuurlijk contact met uw klantmanager opnemen.

