Fiscale maatregelen
Verlaging gebruikelijk loon directeur groot aandeelhouder (DGA)
De belastingdienst meldt dat voor een directeur grootaandeelhouder (DGA) het gebruikelijk
loon voor 2020 achteraf mag worden bepaald. Aan het einde van het jaar stelt de bv het
gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen. Voor
toekomstige maanden kan de DGA daardoor een lager gebruikelijk loon per maand afspreken
De inmiddels uitgekeerde salarissen mogen niet worden teruggedraaid.
Als aan het einde van het jaar het gebruikelijk loon voor heel 2020 wordt bepaald en als de bv
gedurende het jaar te weinig loon heeft betaald, dan moet de bv het verschil in december als
loon aangeven en daarover loonheffingen berekenen.
Uitstel van betaling
Uitstel van betaling kan worden aangevraagd voor:




Opgelegde definitieve aanslagen en voorlopige aanslagen over voorgaande jaren voor
de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Voor voorlopige aanslagen 2020 geldt dat
deze d.m.v. de reguliere aangiftesoftware verminderd kunnen worden.
Af te dragen omzetbelasting en loonheffingen.
Per 2 april is dit aangevuld met de volgende belastingen:
o kansspelbelasting
o accijns
o de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken
o assurantiebelasting
o verhuurderheffing
o energiebelasting
o en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch
Nederland.

Het verzoek om uitstel kan pas worden ingediend als de belastingdienst de naheffingsaanslag
loonheffingen of omzetbelasting heeft opgelegd. Bij het verzoek moet men alleen aangeven
dat men door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen is gekomen. Inmiddels heeft de
belastingdienst ook een standaardformulier gepubliceerd waarmee online uitstel kan worden
aangevraagd. Het formulier is hier te vinden: LINK. Tevens hoeft maar één keer een verzoek
te worden ingediend. Het verzoek voor uitstel geldt namelijk ook voor de belastingschulden
die in de komende drie maanden ontstaan.
Het uitstel wordt verleend voor een periode van drie maanden. Als voor meer dan drie
maanden uitstel van betaling wordt aangevraagd, is nog wel nadere informatie nodig om de
aanvraag te beoordelen. Ondernemers met een belastingschuld lager dan € 20.000 kunnen
langer uitstel krijgen door bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de
bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden.
Bij een schuld hoger dan € 20.000 heeft de belastingdienst een verklaring nodig van een
zogenaamde derde deskundige zoals een accountant of brancheorganisatie. Binnenkort
verschijnt hierover meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Er zal geen boete worden opgelegd, of als er wel een boete is opgelegd wordt de boete
vernietigd.
Melding betalingsonmacht
Voor bestuurders van bv’s bestaat het risico van (bestuurders)aansprakelijkheid voor onder
meer loonbelasting- en omzetbelastingschulden. Om dit risico te beperken, is het van groot
belang om betalingsonmacht tijdig en schriftelijk te melden bij de belastingdienst.
De overheid is verzocht om deze regelgeving tijdelijk aan te passen. Dat is nog niet gebeurd,
zodat de meldingen nog steeds moeten worden gedaan. Wij adviseren om - in overleg met uw
adviseur - de melding betalingsonmacht te doen. Nadrukkelijk wordt onder de aandacht
gebracht dat het aangevraagde en verleende verzoek om uitstel van betaling los staat van de
melding betalingsonmacht. De melding betalingsonmacht moet uiterlijk binnen twee weken
na de termijn, waarop de belasting moest zijn afgedragen of voldaan, worden ingediend.
Deze termijn verloopt op dit moment nog vóórdat uitstel van betaling kan worden
aangevraagd.
Concreet: als de loon- of omzetbelasting uiterlijk 31 maart betaald moet zijn, dan moet de
melding uiterlijk 14 april zijn ingediend. Een naheffingsaanslag, waarvoor uitstel van betaling
kan worden aangevraagd, wordt pas eind april/begin mei opgelegd.
Deblokkering G-rekening
Bedrijven die een g-rekening gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om het
tegoed op deze rekeningen te deblokkeren. Normaal kan alleen het overschot op de grekening worden vrijgegeven, nu kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn
gereserveerd voor de loonheffing of btw. Als deze ondernemers uitstel van betaling hebben
aangevraagd, krijgen deze ondernemers zo dezelfde voordelen als ondernemers zonder grekening.

