
Q&A | Webinar 29 september

‘Uitgestelde belastingen terugbetalen’

Vraag 1

Hoe zit het als je een overschot aan G-rekening geld hebt? En als je een

deblokkeringsverzoek doet, mag je dan verrekenen met de openstaande uitstel aanslagen?

Antwoord 1

Zolang het corona-uitstel loopt kan de ondernemer tot deblokkering overgaan. De

coronaschuld is hiervoor geen belemmering. Met het gedeblokkeerde bedrag kan hij

vervolgens de coronaschuld betalen. Dat is wel wat omslachtig. Rechtstreeks betalen vanaf

de g-rekening wordt afgeraden. Rechtstreekse betaling kan in die gevallen alleen op een

individuele aanslag of aangifte en alleen op rekeningnummer 444040 en niet op het centrale

rekeningnummer. Bij de betalingsregeling van het corona-uitstel wordt gebruikgemaakt van

een uniek betalingskenmerk dat ziet op de hele coronaschuld. Dat betalingskenmerk zal niet

worden herkend als van de g-rekening wordt betaald. Dat leidt allemaal tot uitval en moet

per betaling handmatig beoordeeld gaan worden of de betaling wel of niet afgeboekt kan

worden en/of teruggestort moet worden naar de g-rekening. Bovendien kan de ondernemer

alleen LH of OB (als hij uitlener) betalen. In het corona uitstel kunnen ook andere

belastingmiddelen zitten.

Vraag 2

Welke betalingsregelingen zijn er om (grote) liquiditeitsproblemen te voorkomen?

Antwoord 2

Op belastingdienst.nl zijn de mogelijkheden voor ondernemers in betalingsproblemen

opgenomen.

Vraag 3

Wat zijn de gevolgen voor ketenaansprakelijkheid en inlenersaansprakelijkheid?

Antwoord 3

De inlener (en vervolgens de hele keten van aannemers die gebruik hebben gemaakt van

ingeleend personeel) kan aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen en

omzetbelasting wanneer de uitlener van de arbeidskrachten deze heffingen niet betaalt. Als

nu blijkt dat de uitlener de uitgestelde belastingen niet of niet geheel terugbetaalt en er is

geen gebruikgemaakt van een G-rekening, dan kan de inlener alsnog aansprakelijk worden

gesteld voor de niet betaalde belastingen. Indien er wel gebruik wordt gemaakt van een

G-rekening, dan zijn er in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis een paar bijzondere

bepalingen opgenomen. Zo is de coronaschuld geen belemmering om tot deblokkeren van



de G-rekening over te gaan. Zolang de ondernemer het corona-uitstel geniet is die schuld

voor de belastingdienst geen belemmering om een schone verklaring betalingsgedrag af te

geven.

Vraag 4

Straks bestaat de mogelijkheid voor ondernemers om de schuld eerder af te lossen door

meer te betalen. Is er ook een B-plan voor ondernemers die door de grote belastingschuld

die in de coronaperiode is ontstaan toch langer dan 60 maanden de tijd nodig hebben?

Antwoord 4

Extra of eerder aflossen is mogelijk. De maandtermijnen blijven dan wel gelijk, waardoor de

ondernemer eerder klaar is met aflossen. Het totaal aan te rekenen invorderingsrente wordt

hierdoor lager. Als de ondernemer een lager maandbedrag wil, kan dat ook. Hij kan hiervoor

een schriftelijk verzoek doen.

Ja, er is een plan B. Ondernemers met een schuld van € 10.000 of meer kunnen de

betalingsregeling verlengen naar 84 maanden. De ondernemer kan hiervoor een schriftelijk

verzoek indienen waarin hij motiveert waarom de afbetaling niet in 60 maanden kan, maar

wel in maximaal 84 maanden. Bij het verzoek moet de ondernemer een liquiditeitsprognose

van 24 maanden bijvoegen. Hieruit moet de noodzaak en haalbaarheid van de verlening

blijken. Bij een belastingschuld van € 50.000 of meer moet bovendien een verklaring van een

derde-deskundige worden overgelegd en de jaarstukken van de laatste drie jaar. In de

derdenverklaring moet de derde verklaren dat aannemelijk is dat de gevraagde verlenging

noodzakelijk en haalbaar is en dat er geen indicaties zijn dat de onderneming niet

levensvatbaar is. Om in aanmerking te komen voor de verlenging moet de ondernemer zijn

verplichtingen vanaf 1 april 2022 stipt zijn nagekomen en mag er in het corona-uitstel geen

belastingschuld zitten van vóór 12 maart 2020 waarvoor de dwanginvordering was opgestart.

Zie verder belastingdienst.nl.

Vraag 5

Wat is fiscaal de meest interessante manier van terugbetalen, als je het openstaande

bedrag volledig voor handen hebt én wat als je het geld nu niet hebt?

Antwoord 5

Het antwoord op deze vragen is afhankelijk van de situatie van het geval. Het kan voordelig

zijn de schuld direct geheel af te lossen omdat de ondernemer dan minder invorderingsrente

is verschuldigd. Het kan ook voordelig zijn om dat in die situatie niet te doen en gewoon de

betalingsregeling na te komen. Dit laatste kan het geval zijn als de liquide middelen op korte

termijn nodig zijn om investeringen te doen of bijvoorbeeld de hogere energielasten te

betalen. Als de ondernemer het geld nu niet heeft om de schuld geheel af te lossen, biedt de

uitstelregeling van 60 maanden een uitkomst.



Vraag 6

Als een ondernemer (eenmanszaak/BV) in de vijf jaar alsnog failliet gaat en dan zelf besluit

om vrijwillig te stoppen, is de ondernemer dan in privé aansprakelijk voor de openstaande

coronaschuld voor de fiscus, TVL, NOW en TOZO?

Antwoord 6

Bij een eenmanszaak is de ondernemer altijd in privé aansprakelijk voor de schulden van de

onderneming. Deze aansprakelijkheid loopt door, ook als men besluit te stoppen met de

onderneming.

Bij een bv of andere rechtspersoon is men in principe niet in privé aansprakelijk, maar de

schuld blijft bestaan als men besluit te stoppen met de onderneming. De bv kan pas worden

ontbonden als alle schulden betaald zijn. Als het niet meer mogelijk is om de schulden te

betalen zal men een faillissement moeten aanvragen. In dat geval kan men in privé

aansprakelijkheid zijn als er sprake is van onbehoorlijk bestuur of wanbeleid.

Vraag 7

Wat is er mogelijk met de terugbetaling als ik moet stoppen met mijn onderneming?

Antwoord 7

Als de ondernemer stopt met zijn onderneming heeft dit geen gevolgen voor zijn schuld en

de betalingsregeling. Als de ondernemer voor het stoppen voorziet dat hij niet al zijn

schulden kan betalen, kan hij overwegen om zijn schuldeisers tegen finale kwijting een

akkoord aan te bieden. Als alle schuldeisers (inclusief de Belastingdienst) hiermee akkoord

gaan, hoeft de ondernemer de resterende schuld niet meer te betalen. Ook nadat de

ondernemer is gestopt kan hij de Belastingdienst vragen de resterende schuld kwijt te

schelden. Voor de mogelijkheden en voorwaarden zie belastingdienst.nl.

Vraag 8

Vanaf 1 oktober moeten wij de uitgestelde belastingen gaan terugbetalen in de komende

periode van 60 maanden. Is er mogelijkheid om deze opnieuw uit te stellen dan wel

gedeeltelijk kwijt te schelden?

Antwoord 8

Het is mogelijk om een betaalpauze van drie maanden aan te vragen. Als u die bijvoorbeeld

in oktober 2022 aanvraagt, dan moet u de eerste betaling op 31 december 2022 hebben

gedaan. Hierom moet u schriftelijk verzoeken en uw verzoek onderbouwen. Verder geldt als

eis dat u uw nieuw opkomende verplichtingen vanaf 1 april 2022 stipt heeft voldaan. De

Belastingdienst kan ondernemers kwijtschelding verlenen. Hiermee is hij terughoudend,

omdat dat concurrentieverstoring met zich mee kan brengen. De Belastingdienst verleent



voor ondernemers alleen kwijtschelding in het kader van een sanering waarmee (in beginsel)

alle andere schuldeisers meedoen. Het kwijtscheldingsbeleid van de Belastingdienst is

tijdelijk versoepeld. Zo behandelt de Belastingdienst de verzoeken met een meer

welwillende blik (bij twijfel toewijzen) en ziet de Belastingdienst tot 1 oktober 2023 af van

het gebruikelijke dubbele percentage. Zie verder belastingdienst.nl.

Vraag 9

Is deze terugbetalingsverplichting niet een oneerlijke afstraffing van goed werkgeverschap

van de ondernemers die in de coronaperiode hard hebben geknokt om hun personeel

binnen te kunnen houden?

Antwoord 9

De terugbetalingsverplichting is een politieke keuze.

Vraag 10

Mag je tussendoor (in die 60 maanden) extra aflossen indien mogelijk?

Antwoord 10

Ja, dat mag. De maandtermijnen blijven gelijk, waardoor de ondernemer eerder klaar is met

aflossen. Het totaal aan te rekenen invorderingsrente wordt hierdoor lager. Als de

ondernemer een lager maandbedrag wil, kan dat ook. Hij kan hiervoor een schriftelijk

verzoek doen.

Vraag 11

Wat zijn de effecten van een hoger aantal aflossingsperiodes (splitsing tussen BTW en

Loonbelastingaflossing)

Antwoord 11

Een hoger aantal aflossingsperioden leidt tot een lager maandbedrag. In het webinar werd

gesproken over een totale belastingschuld van 240.000. Bij een aflossing in 5 jaar betaal je

4.000 euro per maand. Bij een aflossing in 7 jaar betaal je afgerond 2.900 per maand. Let

wel. Het rentepercentage loopt op. In januari 2024 is dat al 4%, dus hoe sneller je kunt

aflossen, hoe minder rente verschuldigd wordt.

Het is dus niet altijd verstandig om een langere aflossingsperiode te kiezen. De rente loopt

op, de ondernemer schuift mogelijk de problematiek voor zich uit, terwijl een snelle sanering

het bedrijf mogelijk beter ten goede zou komen. Ook laat de levensfase van de onderneming

of ondernemer het mogelijk niet toe.



Er is voor de Coronabelastingschulden geen splitsing tussen BTW en LB. Vanaf 1 oktober is er

één schuldbedrag waarop wordt afgelost. Je ontvangt wel een overzicht met daarin de

beginstanden en saldi na aflossingen per belastingsoort.

Vraag 12

Is het aflossingsschema onderweg nog aan te passen?

Antwoord 12

Er zijn drie mogelijkheden (onder voorwaarden) die de ondernemer naast elkaar kan

gebruiken. 1. een eenmalige betaalpauze van drie maanden, 2. betaling per kwartaal i.p.v.

per maand en 3. betalingsregeling in 84 i.p.v. 60 maanden. Zie verder belastingdienst.nl.

Vraag 13

Welke mogelijkheden zijn er om de terugbetalingstermijn te verlengen van 5 naar 7 jaar?

Is er de mogelijkheid om over een langere termijn dan 60 maanden terug te betalen en

bijvoorbeeld te verlengen van 5 naar 7 jaar? Aan welke voorwaarden moet je dan voldoen?

Antwoord 13

Ondernemers met een schuld van € 10.000 of meer kunnen de betalingsregeling verlengen

naar 84 maanden. De ondernemer kan hiervoor een schriftelijk verzoek indienen waarin hij

motiveert waarom de afbetaling niet in 60 maanden kan, maar wel in maximaal 84 maanden.

Bij het verzoek moet de ondernemer een liquiditeitsprognose van 24 maanden bijvoegen.

Hieruit moet de noodzaak en haalbaarheid van de verlenging blijken. Bij een belastingschuld

van € 50.000 of meer moet bovendien een verklaring van een derde-deskundige worden

overgelegd en de jaarstukken van de laatste drie jaar. In de derdenverklaring moet de derde

verklaren dat aannemelijk is dat de gevraagde verlenging noodzakelijk en haalbaar is en dat

er geen indicaties zijn dat de onderneming niet levensvatbaar is. Om in aanmerking te komen

voor de verlenging moet de ondernemer zijn verplichtingen vanaf 1 april 2022 stipt zijn

nagekomen en mag er in het corona-uitstel geen belastingschuld zitten van vóór 12 maart

2020 waarvoor de dwanginvordering was opgestart. Zie verder belastingdienst.nl

Vraag 14

Wat is er mogelijk bij versoepeling van betaling van uitgestelde belasting?

Antwoord 14

Er zijn drie mogelijkheden (onder voorwaarden) die de ondernemer naast elkaar kan

gebruiken. 1. een eenmalige betaalpauze van drie maanden, 2. betaling per kwartaal i.p.v.

per maand en 3. betalingsregeling in 84 i.p.v. 60 maanden. Zie verder belastingdienst.nl.



Vraag 15

Indien er over NOW gesproken wordt, hoe wordt omgegaan met seizoensafhankelijke

bedrijven en NOW-terugbetaling? Nu wordt de loonsom van bijvoorbeeld november

vergeleken met die van juni.

Antwoord 15

De NOW is een grofmazige regeling en heeft geen specifieke oplossingen voor

seizoensgebonden bedrijven. Door de looptijd van de regeling zijn de meeste

seizoenseffecten gemitigeerd, maar er zijn uitzonderlijke situaties.

Er is in overleg met UWV wel maatwerk mogelijk ten aanzien van de terugbetalingen, waarbij

mogelijk ook rekening gehouden kan worden met de geldstromen die seizoensafhankelijk

zijn.

Vraag 16

Hoe is de berekening achter de vorderingsrente via de tool van de belastingdienst?

Antwoord 16

De tool berekent de nieuwe termijnbedragen als er gedurende de looptijd van 5 jaar een

extra betaling wordt gedaan. Daarin is rekening gehouden met het stijgende

rentepercentage. Dus per 1 januari 2023 2%, 1 juli 3% en januari 2024 4% Dus als je in feb

2023 een extra storting doet, kun je op dat moment een nieuw termijnbedrag bepalen op

basis van de stand van dat moment, ervan uitgaande dat er op dat moment al 6

termijnbedragen zijn voldaan. Dus niet de werkelijke stand, maar de berekende stand zonder

rekening te houden met achterstand of andere extra betalingen.

Vraag 17

Wat als je het niet kan betalen? Hoe gaan jullie om met ondernemers die geen enkele

mogelijkheid hebben om ook maar iets van belastingen terug te betalen?

Antwoord 17

Als de ondernemer niet meer kan betalen zijn er verschillende mogelijkheden. Hierbij is van

belang of de onderneming in de kern levensvatbaar is. Als dat het geval is kan hij zijn

schuldeisers een akkoord tegen finale kwijting aanbieden. Als die allen akkoord gaan, dan

hoeft de ondernemer zijn restschuld niet te betalen en kan hij met een 'schone lei' weer

verder gaan. De ondernemer, natuurlijke persoon, kan zich hiervoor melden bij een

schuldhulpverlener. De Belastingdienst kan ondernemers kwijtschelding verlenen. Hiermee is

hij terughoudend, omdat dat concurrentieverstoring met zich mee kan brengen. De

Belastingdienst verleent voor ondernemers alleen kwijtschelding in het kader van een



sanering waarmee alle andere schuldeisers meedoen. Het kwijtscheldingsbeleid van de

Belastingdienst is tijdelijk versoepeld. Zo behandelt de Belastingdienst de verzoeken met een

meer welwillende blik (bij twijfel toewijzen) en ziet de Belastingdienst tot 1 oktober 2023 af

van het gebruikelijke dubbele percentage (voorwaarde is wel dat de onderneming wordt

voortgezet). Zie verder belastingdienst.nl. Als de onderneming niet levensvatbaar is, dan zit

er niets anders op dan met deze onderneming te stoppen. Ook in het kader hiervan kan

sanering van de schulden een uitkomst bieden.

Als je niets kunt betalen kun je in twee situaties terechtkomen: faillissement (bedrijf heeft

geen toekomstmogelijkheden en moet stoppen) of schuldsanering (bedrijf heeft na het

saneren van de schulden nog wel toekomstmogelijkheden en schuldeisers werken mee aan

een doorstart).

Trek in dit soort situaties zo snel mogelijk aan de bel en ga om de tafel met de schuldeisers

om te voorkomen dat de schuldenlast steeds groter wordt en er ook privé financiële

problemen ontstaan.

Vraag 18

Welk percentage wil de belastingdienst meer ontvangen dan concurrente crediteuren bij

een schuldsanering?

Antwoord 18

Tot 1 augustus 2022 vroeg de Belastingdienst altijd het dubbele percentage van wat de

concurrente crediteuren werd aangeboden. Voor verzoeken die binnenkomen vanaf 1

augustus 2022 tot 1 oktober 2023 geldt een soepeler beleid waarbij de Belastingdienst afziet

van dit dubbele percentage. Dat geldt alleen voor onderhandse akkoorden waarbij de

onderneming wordt voortgezet. Zie verder belastingdienst.nl. Tot 1 oktober 2023 is de

belastingdienst concurrente schuldeiser. Dat betekent dat zij niet de gebruikelijke dubbele

portie, maar een enkele portie krijgen.

Vraag 19

Een ondernemer kan in die zeven jaar niet meer aan zijn terugbetalingsverplichtingen

voldoen. Hij wil de schuldsanering ingaan. Hoe is het vervolg?

Antwoord 19

De ondernemer kan dan met zijn schuldeisers in overleg gaan voor een minnelijke schikking

of wellicht een WHOA-traject starten.

Vraag 20



Kan ik coulance krijgen bij de belastingdienst over niet ontvangen TVL? Mijn accountant

doet op het einde van ieder jaar een rondrekening en dan dienen we een suppletie btw in.

Hierdoor zijn de omzetten op btw-aangiftes lager en als gevolg de TVL ook.

Antwoord 20

De Belastingdienst gaat niet over de terugbetaling van de TVL. Hiervoor verwijs ik door naar

RVO.

Vraag 20

Wat is een gezond bedrijf in de ogen van de Belastingdienst waardoor er geopteerd kan

worden voor een langere terugbetalingsperiode? En welke rente gaat er gerekend worden

en vanaf wanneer?

Antwoord 20

Ondernemers met een schuld van € 10.000 of meer kunnen de betalingsregeling verlengen

naar 84 maanden. De ondernemer kan hiervoor een schriftelijk verzoek indienen waarin hij

motiveert waarom de afbetaling niet in 60 maanden kan, maar wel in maximaal 84 maanden.

Bij het verzoek moet de ondernemer een liquiditeitsprognose van 24 maanden bijvoegen.

Hieruit moet de noodzaak en haalbaarheid blijken. Bij een belastingschuld van € 50.000 of

meer moet bovendien een verklaring van een derde-deskundige worden overgelegd en de

jaarstukken van de laatste drie jaar. In de derdenverklaring moet de derde verklaren dat

aannemelijk is dat de gevraagde verlenging noodzakelijk en haalbaar is en dat er geen

indicaties zijn dat de onderneming niet levensvatbaar is. Om in aanmerking te komen voor

de verlenging moet de ondernemer zijn verplichtingen vanaf 1 april 2022 stipt zijn

nagekomen en mag er in het corona-uitstel geen belastingschuld zitten van vóór 12 maart

2020 waarvoor de dwanginvordering was opgestart. Zie verder belastingdienst.nl. De

invorderingsrente wordt gerekend vanaf de laatste vervaldag van de aanslag. Op dit moment

bedraagt de invorderingsrente 1% en wordt stapsgewijs weer teruggebracht naar het niveau

van voor corona (4%): 1 januari 2023: 2%; juli 2023: 3% en 1 januari 2024: 4%.

Vraag 21

Kan het maandelijkse bedrag worden verlaagd en welke acties dien ik hiervoor te

ondernemen?

Antwoord 21

Verlaging van het maandelijkse bedrag betekent verlenging van de termijn en dat is onder

voorwaarden mogelijk. Ondernemers met een schuld van € 10.000 of meer kunnen de

betalingsregeling verlengen naar 84 maanden. De ondernemer kan hiervoor een schriftelijk

verzoek indienen waarin hij motiveert waarom de afbetaling niet in 60 maanden kan, maar

wel in maximaal 84 maanden. Bij het verzoek moet de ondernemer een liquiditeitsprognose



van 24 maanden bijvoegen. Hieruit moet de noodzaak en haalbaarheid blijken. Bij een

belastingschuld van € 50.000 of meer moet bovendien een verklaring van een

derde-deskundige worden overgelegd en de jaarstukken van de laatste drie jaar. In de

derdenverklaring moet de derde verklaren dat aannemelijk is dat de gevraagde verlenging

noodzakelijk en haalbaar is en dat er geen indicaties zijn dat de onderneming niet

levensvatbaar is. Om in aanmerking te komen voor de verlenging moet de ondernemer zijn

verplichtingen vanaf 1 april 2022 stipt zijn nagekomen en mag er in het corona-uitstel geen

belastingschuld zitten van vóór 12 maart 2020 waarvoor de dwanginvordering was opgestart.

Zie verder belastingdienst.nl.

Vraag 22

Welk advies geven jullie ondernemers die een levensvatbaar bedrijf hebben maar

onvoldoende aflossingscapaciteit voor het betalen van de uitgestelde belasting? In

hoeverre ondermijnt deze terugbetaling het doen van nieuwe investeringen?

Antwoord 22

Deze coronaschulden hebben zeker invloed op de levensvatbaarheid en toekomst van het

bedrijf en de mogelijkheden om financieringen aan te trekken voor bijvoorbeeld

investeringen. Maar mogelijk zijn er in het bedrijf nog stille reserves aanwezig die liquide

gemaakt kunnen worden. Wij adviseren u om met uw accountant of adviseur een

liquiditeitsbegroting te maken en tijdig maatregelen te nemen in het belang van de

onderneming.

Vraag 23

Is er een gemiddeld stappenplan voor de ondernemer?

Wat te doen bij slappe omzetmaanden zoals november, januari en februari?

Antwoord 23

Maak een liquiditeitsprognose met een accountant of adviseur en kijk welke kasstroom er in

de goede maanden nodig is om ook de mindere maanden op te kunnen vangen. Ga tijdig in

overleg met schuldeisers, waaronder belastingdienst, RVO en UWV om te kijken hoe met

deze mindere maanden kan worden omgegaan.

Het geeft schuldeisers vertrouwen als je het zelf tijdig aankaart, in plaats van dat je het erop

aan laat komen

Vraag 24

Hoe beoordeelt de Belastingdienst of een ondernemer recht heeft op uitstel van

belastingbetaling en een aflossingsperiode van 7 jaar krijgt? Op welke manier toetst de

Belastingdienst of een onderneming levensvatbaar is?



Antwoord 24

Ondernemers met een schuld van € 10.000 of meer kunnen de betalingsregeling verlengen

naar 84 maanden. De ondernemer kan hiervoor een schriftelijk verzoek indienen waarin hij

motiveert waarom de afbetaling niet in 60 maanden kan, maar wel in maximaal 84 maanden.

Bij het verzoek moet de ondernemer een liquiditeitsprognose van 24 maanden bijvoegen.

Hieruit moet de noodzaak en haalbaarheid blijken. Bij een belastingschuld van € 50.000 of

meer moet bovendien een verklaring van een derde-deskundige worden overgelegd en de

jaarstukken van de laatste drie jaar. In de derdenverklaring moet de derde verklaren dat

aannemelijk is dat de gevraagde verlenging noodzakelijk en haalbaar is en dat er geen

indicaties zijn dat de onderneming niet levensvatbaar is. Om in aanmerking te komen voor

de verlenging moet de ondernemer zijn verplichtingen vanaf 1 april 2022 stipt zijn

nagekomen en mag er in het corona-uitstel geen belastingschuld zitten van vóór 12 maart

2020 waarvoor de dwanginvordering was opgestart. Zie verder belastingdienst.nl.

Vraag 25
Welk deel van de openstaande belasting is voor de MKB-bedrijven?

Antwoord 25
Van de 271.000 bedrijven met een belastingschuld behoort ± 90% tot het MKB

Vraag 26
Klopt het dat 'de brief' die we begin september hadden moeten ontvangen, met het
'maandbedrag' erop, nog niet ontvangen is?

Antwoord 26
Het kan zijn dat de brief nog niet is ontvangen. Uiterlijk 30 september moet de brief op de
deurmat liggen.

Vraag 27
Er wordt in Den Haag gesproken over het uitstellen van de start van de aflossing van
oktober 2021 naar april 2022. Hoe concreet is dat?

Antwoord 27
De start wordt niet uitgesteld. Wel kan de ondernemer kiezen voor een eenmalige
betaalpauze. Nu is die betaalpauze nog 3 maanden. Hiervoor moet de ondernemer een
schriftelijk gemotiveerd verzoek doen waarin hij aangeeft waarom hij die betaalpauze nodig
heeft. De ondernemer komt hiervoor niet in aanmerking als hij zijn nieuw opkomende
verplichtingen vanaf 1 april 2022 niet heeft betaald. Door de aangenomen motie
Hermans/Heerma tijdens de Algemene politieke beschouwingen zal de betaalpauze
waarschijnlijk naar 6 maanden gaan. Hierover moet de staatssecretaris van Financiën nog
beslissen. Die beslissing wordt op korte termijn verwacht. Houd hiervoor de website
belastingdienst.nl in de gaten.

Vraag 28



Waarom direct over faillissement praten? Je hebt toch ook de WHOA of schuldsanering bij
natuurlijke personen?

Antwoord 28
Dat klopt en het is goed om te onderzoeken of deze mogelijkheden uitkomst bieden voordat
een faillissement wordt aangevraagd. Maar ook hier is het belangrijk om de aandachtpunten
in acht te nemen en te zorgen dat er geen sprake kan zijn van bestuurdersaansprakelijkheid.

Vraag 29
Is er geen bestuurdersaansprakelijkheid bij tijdig melden van betalingsonmacht bij de
ontvanger?

Antwoord 29
Als de ontvanger aannemelijk maakt dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur, kan
de bestuurder ondanks de melding van de betalingsonmacht nog steeds aansprakelijk zijn.

Vraag 30
Je jaarrekeningen op tijd deponeren, over welk tijdsbestek spreken we dan?

Antwoord 30
De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon, maar de jaarrekening moet
in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn. Op KVK.nl
kan je meer informatie vinden over de precieze deponeertermijnen.

Vraag 31
Hoe zit het met de wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening. De gemeente is verplicht
ook ondernemers met schulden te helpen. Vaak kan een faillissement worden voorkomen.

Antwoord 31
Dat klopt en er zijn ook nog andere schuldenregelingen voor ondernemers zoals het
minnelijke traject. Op de site van de KVK kan je hier meer informatie over vinden.

Vraag 32
Welke termijn kun je aanhouden zonder dat er gesproken kan worden over het leegtrekken
van je BV?

Antwoord 32
Er staat hier geen precieze termijn voor en het hangt af van de omstandigheden. Maar als
een faillissement al in zicht is, dan is de termijn zeker voorbij.

Vraag 33
Wat houdt de WHOA in?

Antwoord 33
Wet homologatie onderhands akkoord. De WHOA-regeling is per 1 januari 2021 in de
Faillissementswet ingevoerd. Op basis hiervan kan de rechtbank een onderhands akkoord



tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders goedkeuren (homologeren),
als daarmee het faillissement van de schuldenaar kan worden voorkomen.
De homologatie leidt ertoe dat het akkoord verbindend is voor alle bij het akkoord betrokken
schuldeisers en aandeelhouders. Bedoeling is dat deze regeling het minnelijk
schuldsanerings- en herstructureringstraject versterkt. De mogelijkheid van homologatie zal
hierbij dienen als ‘uiterste redmiddel’. Zie ook:
https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/whoa

Vraag 34
Is er bij het gemotiveerde schriftelijke verzoek nog onderscheid in de hoogte van de
schuld? Is er bij een bepaalde hoogte een accountantsverklaring nodig?

Antwoord 34
Voor alle versoepelingen geldt dat er een schriftelijk gemotiveerd verzoek moet worden
gedaan. Bij een verzoek om verlenging van 5 jaar maximaal 7 jaar is een verklaring van een
derde-deskundige nodig. Dat kan een externe accountant zijn.

Vraag 35
Kun je je uitstel van 5 naar 7 jaar op ieder willekeurig moment nog aanvragen? Ook pas
over een jaar bijvoorbeeld?

Antwoord 35
Ja, dat kan.

Vraag 36
In de brief die we in september hebben ontvangen, staan nog niet alle openstaande
schulden. Is deze brief met bijlage 'heilig' en worden de niet gemelde schulden dan
'kwijtgescholden'?

Antwoord 36
In het overzicht staan de schulden waarvoor het corona-uitstel geldt. Hebt u andere

aanslagen waarvoor dit uitstel niet geldt (bijvoorbeeld motorrijtuigenbelasting), dan moet u

die direct betalen. Mist u in het overzicht aanslagen die er wel op zouden moeten staan,

neemt u dan contact op met de Belastingdienst. Van automatische kwijtschelding kan geen

sprake zijn.

https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/whoa

