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BETALINGSCOULANCE GELDT TOT 1 OKTOBER 2022
Staatssecretaris Vijlbrief schrijft in een brief aan de Tweede
Kamer dat bedrijven die niet aan hun betalingsverplichtingen
aan de Belastingdienst kunnen voldoen, nog tot 1 oktober
volgend jaar gebruik kunnen maken van een betalingsregeling
van vijf jaar. Kamerleden Idsinga en Aartsen (VVD) stelden
eerder Kamervragen over de betalingsregeling voor coronabelastingschulden. Ze wilden weten of ondernemers die niet op
tijd aangifte doen en op tijd de belastingschuld betalen, niet in
aanmerking komen voor de betalingsregeling. “Vanaf 1 oktober
2021 moet een ondernemer die uitstel van betaling in verband
met de coronacrisis heeft gekregen, zijn nieuw opkomende
betalingsverplichtingen hervatten. Als een in de kern gezond
bedrijf, bijvoorbeeld vanwege voortdurende beperkende
coronamaatregelen, per 1 oktober 2021 nog niet in staat is om aan
zijn nieuwe betalingsverplichtingen te voldoen, kan hij daarvoor
onder strikte voorwaarden aanvullend uitstel krijgen tot 1 februari
2022” schrijft Vijlbrief. Wie niet tijdig aangifte doet of niet aan
nieuwe betalingsverplichtingen voldoet, kan tot 1 oktober 2022
gewoon gebruik maken van de betalingsregeling van 60 maanden.
Vanaf de start van die betalingsregeling, in oktober 2022, geldt
het bijhouden van nieuw opkomende betalingsverplichtingen
echter wel als voorwaarde voor die betalingsregeling. Dus de
ondernemer moet voldoen aan zowel de aangifteplicht als
aan de betalingsplicht. Als bijvoorbeeld omzetbelasting of
loonheffingen na 1 oktober 2022 niet tijdig worden afgedragen,
kan de Belastingdienst de betalingsregeling van 60 maanden
intrekken. “Het is niet de bedoeling dat belastingschulden
worden afgelost door nieuwe belastingschulden op te bouwen”,
licht de bewindsman toe. Echter alleen in uitzonderlijke gevallen
zal de Belastingdienst de regeling direct beëindigen. Te denken
valt daarbij aan situaties waarin er een reëel risico bestaat op
onttrekking van verhaalsmogelijkheden aan het zicht van de
Belastingdienst. Volgens Vijlbrief geeft het beleid genoeg ruimte
voor regelingen. Het beleid biedt zelfs mogelijkheden als nieuw
opkomende verplichtingen nog niet kunnen worden bijgehouden.

Het is belangrijk dat bedrijven hun nieuw opkomende
verplichtingen op een bepaald moment wel weer tijdig gaan
voldoen. Het kabinet wil met het omschreven beleid levensvatbare
bedrijven ondersteunen, maar tegelijkertijd voorkomen dat nietlevensvatbare bedrijven onnodig lang overeind worden gehouden
door overheidssteun. Met de persoonlijke aansprakelijkheid van
ondernemers die door de betalingsregeling failliet gaan, zal niet
anders worden omgegaan. Het kabinet wil, onder meer door de
ruimhartige betalingsregeling, voorkomen dat in de kern gezonde
bedrijven door een te hoge coronaschuldenlast failliet gaan.
Samen met andere grote schuldeisers wil de Belastingdienst
onderzoeken of het bestaande beleid tot onoplosbare knelpunten
in de praktijk leidt. Faillissementen zullen echter onvermijdelijk
zijn. De staatssecretaris ziet nog geen aanleiding om in die
gevallen de regelingen van persoonlijke aansprakelijkheid
van ondernemers te wijzigen. Een wijziging zou namelijk een
wezenlijke breuk betekenen met de bestaande systematiek van
afgescheiden en niet-afgescheiden ondernemingsvermogens.
Aarzel vooral niet om bij vragen over het betalingsuitstel contact
met uw accountmanager binnen FlexAccount op te nemen.

OUDE BTW-PORTAAL VERDWIJNT
Stap snel over en doe tijdig aangifte

De Belastingdienst vindt het belangrijk dat ondernemers hun
belastingzaken voortaan nog veiliger en gebruiksvriendelijker
kunnen regelen. Daarom nemen ze voor btw-zaken over 2022 en
volgende jaren afscheid van het oude portaal voor ondernemers.
Het gaat daarbij om:
• btw-aangiften over 2022 en volgende jaren;
• suppleties btw-aangiften over 2022 en volgende jaren;
• opgave intracommunautaire prestaties (ICP) over 2022 en
volgende jaren.
Kies op tijd voor een andere manier van aangifte doen. Maak een
keuze uit één van de drie mogelijkheden:
• u doet aangifte via “Mijn Belastingdienst Zakelijk”. Hierna leest
u hoe u hierop kunt inloggen;
• u doet aangifte via een fiscaal dienstverlener, bijvoorbeeld
FlexAccount;
• u doet aangifte via administratiesoftware.
Waarschijnlijk hebt u enige tijd geleden van de Belastingdienst
één of meerdere brief/brieven over de overstap ontvangen.
Pak dit erbij en doorloop de stappen. Afhankelijk van uw situatie
bereidt u zich als volgt voor.

Zzp’ers en Eenmanszaken loggen in met DigiD

Hebt u nog geen DigiD? Vraag die dan aan via digid.nl/aanvragen.
Kunt u DigiD niet gebruiken of gebruikt u DigiD liever niet, log dan
in met eHerkenning.

Rechtspersonen loggen in met eHerkenning niveau 3

Om eHerkenning aan te vragen moet u ingeschreven staan
bij de KVK. Helaas is eHerkenning niet gratis. Er is een speciaal
Belastingdienst EH3–inlogmiddel ontwikkeld waarmee u alléén
kunt inloggen op “Mijn Belastingdienst Zakelijk”. Voor dit speciale
inlogmiddel kunt u 1 keer per jaar € 24,20 vergoeding krijgen.
U kunt de vergoeding online aanvragen via rvo.nl, de site van de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Fiscale eenheden loggen in
via een van de ondernemingen

Een fiscale eenheid voor de btw staat niet ingeschreven bij de
KVK en kan daarom geen eHerkenning aanvragen. De individuele
bedrijven binnen de fiscale eenheid zijn wél ingeschreven en
kunnen wél eHerkenning aanvragen. Om btw-zaken voor de
fiscale eenheid te kunnen regelen via “Mijn Belastingdienst
Zakelijk” is het voldoende als 1 van deze bedrijven eHerkenning
aanvraagt. Dit bedrijf machtigt een persoon (een medewerker)
om de btw-aangifte te doen voor de fiscale eenheid. Hiervoor
moet deze persoon in het eHerkenningsmiddel bevoegdheid
krijgen voor de dienst “Omzetbelasting voor Fiscale Eenheden”.
Daarna kan hij alle btw-zaken voor de fiscale eenheid regelen.
Zorg dat u voor uw aangiften over 2022 en verder op tijd
overstapt naar “Mijn Belastingdienst Zakelijk”, of op tijd kiest voor
een andere aangiftemethode. Welke methode u ook kiest om uw
btw-zaken te regelen, u doet uw eerste btw-aangifte over 2022 op
de nieuwe manier. We adviseren alle ondernemers die nog btwaangifte doen via het oude portaal om nu al te kiezen voor een
nieuwe manier om btw-zaken te regelen.

November 2021: verken de mogelijkheden om btw-aangifte te
doen over 2022.
December 2021: maak uw keuze en ga over tot actie. Stap over
op “Mijn Belastingdienst Zakelijk” en zorg dat u kunt inloggen met
DigiD of eHerkenning óf schakel een dienstverlener (FlexAccount)
in óf schaf administratiesoftware aan.
Januari 2022: het oude portaal is niet meer beschikbaar voor btwaangifte over 2022. U moet inmiddels zijn overgestapt.
Februari 2022: u doet aangifte over de maand januari 2022 met
behulp van de door u gemaakte keuze.
April 2022: u doet aangifte over het 1e kwartaal 2022 met behulp
van de door u gemaakte keuze.

Houd daarbij rekening met de volgende stappen. Ga hier zo snel
mogelijk mee aan de slag, want sommige stappen kosten meer
tijd dan u misschien denkt.

BASECONE / SPENSER APP
Tot nu is het mogelijk om documenten voor Basecone aan te
leveren met zowel de “Basecone-app” als met de “Spenser-app”.
De Spenser-app wordt echter na 1 december 2021 niet meer
ondersteund door Basecone. Stap dus zo spoedig mogelijk over
naar de Basecone-app zodat u alle documenten snel en veilig
kunt uploaden naar Basecone. Voor het gebruik én de installatie
van de Basecone-app verwijzen wij u graag naar het FlexNieuws
van juni van dit jaar. Uiteraard kunt u met uw vragen ook
terecht bij één van onze medewerkers.

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

