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Cash is key: fiscale aandachtspunten in economisch uitdagende tijden  

 

De coronapandemie raakt ook het Nederlandse bedrijfsleven op ingrijpende wijze. De 

financieel-economische gevolgen kunnen fors zijn. De maatregelen die het kabinet op 12 

maart 2020 bekendmaakte bleken onvoldoende. Daarom heeft het kabinet bij brief van 

17 maart 2020, in beginsel voor de komende drie maanden, extra maatregelen 

afgekondigd die de Nederlandse werknemers, zzp’ers en het Nederlandse bedrijfsleven 

verder moeten ondersteunen. Voor een beschrijving van deze maatregelen verwijzen wij 

naar onze memoranda Fiscale en economische maatregelen met betrekking tot het 

coronavirus en Extra kabinetsmaatregelen coronacrisis (noodpakket banen en economie). 

 

Liquide middelen zijn voor een bedrijf van essentieel belang (‘cash is key’). Meijburg & Co 

heeft daarom voor u enkele daaraan gerelateerde fiscale aandachtspunten op een rij 

gezet die belangrijk kunnen zijn in deze economisch uitdagende tijden. Aan bod komen 

aandachtspunten op het gebied van: 

 

 btw 

 loonheffingen 

 vennootschapsbelasting 

 invoerrechten en accijnzen 

 

Mocht u vragen hebben, dan staan de Meijburgadviseurs u graag bij met hun expertise 

om de fiscale en financiële gevolgen van de coronacrisis zo beperkt mogelijk te houden. 

 

 

Btw in economisch uitdagende tijden 

 

Betalingsonmacht en uitstel van betaling 

Indien een onderneming (die aan vennootschapsbelasting is onderworpen) de btw die op 

aangifte moet worden voldaan niet (tijdig) betaalt, is het van belang dat bij de 

Belastingdienst tijdig een melding van betalingsonmacht wordt gedaan. De bestuurders 

moeten de betalingsonmacht binnen twee weken na het verstrijken van de 

betalingstermijn melden aan de Belastingdienst. Het formulier hiertoe staat op de site 

van de Belastingdienst. Een tijdige melding voorkomt een eventuele aansprakelijkstelling 

niet, maar zorgt ervoor dat de bestuurders bewijs mogen leveren dat de 

betalingsonmacht hun niet is aan te rekenen. 

 

Als de btw niet tijdig is betaald, zal de Belastingdienst voor het verschuldigde bedrag een 

naheffingsaanslag opleggen. De betalingstermijn daarvoor is twee weken. Binnen deze 

twee weken kan bij de ontvanger van de Belastingdienst (zie ook onderstaande alinea) 

uitstel van betaling worden gevraagd. Zekerheidshalve adviseren wij om met betrekking 

tot deze verplichting melding van betalingsonmacht te doen. Dit kan door opnieuw een 

melding te doen, maar ook kan in het verzoek tot uitstel van betaling worden verwezen 

naar de eerdere melding aangezien het dezelfde belastingschuld betreft. 

 

In de hiervoor genoemde brieven van 12 en 17 maart 2020 heeft het kabinet aangegeven 

dat de Belastingdienst uitstel van betaling zal verlenen voor verschuldigde omzet-, 

inkomsten-, loon- en vennootschapsbelasting als de ondernemer schriftelijk motiveert 

dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek bij de 

https://meijburg.nl/nieuws/fiscale-en-economische-maatregelen-met-betrekking-tot-het-coronavirus
https://meijburg.nl/nieuws/fiscale-en-economische-maatregelen-met-betrekking-tot-het-coronavirus
https://meijburg.nl/nieuws/extra-kabinetsmaatregelen-coronacrisis-noodpakket-banen-en-economie
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Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Een individuele 

beoordeling vindt later plaats. 

 

De Belastingdienst heeft aanwijzingen gepubliceerd voor het schriftelijke verzoek om 

uitstel van betaling. Daaruit volgt dat binnen vier weken na de brief waarin uitstel van 

betaling wordt aangevraagd een verklaring van een derde-deskundige moet worden 

opgestuurd. Wat er precies in de verklaring van de derde-deskundige moet staan wordt 

later bekend gemaakt.  

 

Invorderingsrente 

Vanaf 23 maart 2020 verlaagt het kabinet tijdelijk de invorderingsrente voor alle 

belastingschulden van 4% naar 0,01%. Invorderingsrente is normaliter verschuldigd als 

een aanslag niet op tijd wordt betaald (vanaf het moment dat de betaaltermijn is 

verstreken). 

 

Belastingrente 

Het kabinet verlaagt ook de belastingrente voor alle belastingen waarvoor deze geldt van 

8% (vennootschapsbelasting) en 4% (overige belastingen) naar 0,01%. Belastingrente is 

verschuldigd als een aanslag niet tijdig kan worden vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de 

aangifte niet op tijd of niet voor het juiste bedrag wordt. De verlaging naar 0,01% is 

eveneens tijdelijk van aard en gaat in vanaf 1 juni 2020, met uitzondering van de 

inkomstenbelasting, daarvoor geldt een ingangsdatum van 1 juli 2020. 

 

Geen verzuimboete  

De Belastingdienst zal de komende tijd een verzuimboete achterwege laten of 

terugdraaien die is opgelegd voor het niet (tijdig) betalen van belasting.  

 

Te late betaling aan crediteuren 

Wanneer bedrijven niet meer in staat zijn om crediteuren te betalen, moet de reeds in 

aftrek gebrachte btw uiterlijk een jaar nadat de vergoeding opeisbaar is geworden, 

worden terugbetaald aan de Belastingdienst. 

 

Schadevergoeding bij ontbinding contracten 

Indien bedrijven genoodzaakt zijn een contract te ontbinden, kan de vergoeding 

(schadevergoeding of afkoopsom) die in dat kader moet worden betaald onder 

voorwaarden buiten de heffing van btw blijven. Het is raadzaam om de btw-aspecten 

vooraf vast te stellen om te voorkomen dat onterecht gefactureerde btw niet kan worden 

teruggevraagd van de Belastingdienst. 

 

No-shows  

Betalingen gedaan in het geval van no-shows kunnen onderworpen zijn aan btw indien 

er een direct verband bestaat tussen de betaling en een prestatie. Dit kan bijvoorbeeld 

het geval zijn indien de cliënt het recht behoudt om te profiteren van de niet-benutte 

prestatie. Het maakt dan niet uit of de cliënt daadwerkelijk gebruikmaakt van zijn recht. 

Het behouden van dit recht is voldoende. 

  



  

 

 

Pagina 3   

18 maart 2020  

 

 

De algemene voorwaarden van Meijburg & Co, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, zijn jegens een ieder van toepassing op alle door Meijburg & Co te verrichten werkzaamheden en te 

verlenen diensten. Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348 en is 

aangesloten bij KPMG International Cooperative (KPMG International), een Zwitserse entiteit. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Meijburg & Co 

(http://www.meijburg.nl/algemenevoorwaarden) en worden op verzoek toegestuurd. 

 

 

Oninbare vorderingen 

Wanneer er voor een verrichte levering of dienst geen vergoeding is en ook niet zal 

worden ontvangen, kan aan de Belastingdienst worden verzocht de afgedragen btw terug 

te betalen. Ook kan btw worden teruggevraagd (via de aangifte) als de vergoeding is 

verlaagd of als de goederen in ongebruikte staat zijn teruggenomen. Het recht op 

teruggaaf ontstaat op het tijdstip waarop de annulering, verbreking, ontbinding, gehele 

of gedeeltelijke niet-betaling of de prijsvermindering komt vast te staan. Bij gehele of 

gedeeltelijke niet-(terug)betaling ontstaat het recht op teruggaaf in ieder geval een jaar 

na het tijdstip waarop de vergoeding opeisbaar is geworden. 

 

Outplacement/ontslagbegeleiding 

Wanneer een werkgever privékosten van een werknemer voor zijn rekening neemt, is de 

verschuldigde btw in beginsel niet aftrekbaar. Gaat het echter om kosten gemaakt in het 

kader van outplacement, dan is de btw wel aftrekbaar. 

 

Leegstaand pand: optie belaste levering en optie belaste verhuur 

Bij de (eerdere) verkrijging van een pand met optie belaste levering of optie belaste 

(ver)huur kan leegstand gevolgen hebben voor de in aftrek gebrachte btw. Wij adviseren 

daarom om de gevolgen van leegstand zorgvuldig na te gaan.  

 

Inlenersaansprakelijkheid 

Het kan voorkomen dat uitzendbureaus de af te dragen btw niet kunnen betalen. Op 

basis van inlenersaansprakelijkheid kan de inlener dan aansprakelijk worden gesteld voor 

de onbetaald gebleven btw. Om risico's te beperken, kan een aantal maatregelen worden 

genomen, bijvoorbeeld controleren of zaken worden gedaan met een bedrijf met een 

NEN-certificering en anders de uitlener te vragen om een originele verklaring 

betalingsgedrag en door een goede administratie te voeren wat betreft de inzet van de 

ingeleende arbeidskrachten. Het risico (wat betreft de hoogte van de belastingschuld 

waar de aansprakelijkstelling op ziet) kan worden beperkt voor zover een deel van het 

factuurbedrag wordt overgemaakt naar de g-rekening. Het is daarom belangrijk hierover 

met uitzendbureaus afspraken te maken. 

 

Verbetering van de cashflowpositie 

Voor de cashflowpositie van een onderneming is van belang om de af te dragen btw zo 

laat mogelijk te betalen en de terug te vorderen btw zo snel mogelijk te claimen. Hierna 

is een aantal aandachtspunten opgesomd die hieraan kunnen bijdragen: 

 

 Verzoek maandaangifte in plaats van kwartaalaangifte 

Wanneer een onderneming structureel in een teruggaafpositie zit en 

kwartaalaangiften indient, kan met maandaangiften de btw eerder worden 

terugontvangen. Op verzoek zal de Belastingdienst maandaangiften uitreiken in 

plaats van kwartaalaangiften. 

 Aanvragen fiscale eenheid btw 

Transacties binnen een fiscale eenheid vallen buiten het bereik van de 

omzetbelasting. 

 Verleggen invoer-btw 
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Indien een ondernemer in het bezit is van een zogenoemde artikel-23-vergunning 

(aan te vragen bij de Belastingdienst), hoeft de onderneming op het moment van 

invoer geen invoer-btw te betalen. De invoer-btw moet in de eerstvolgende btw-

aangifte worden aangegeven. In dezelfde btw-aangifte is deze btw in beginsel 

aftrekbaar, zodat de ondernemer per saldo niets hoeft te betalen met betrekking 

tot de invoer-btw. 

 Verrekening btw met loonheffingen 

Ondernemers die loonheffingen moeten afdragen terwijl ze in een 

teruggaafpositie zitten voor de btw, kunnen onder voorwaarden de te betalen 

loonheffingen verrekenen met de btw-teruggaaf. Een dergelijke situatie kan ook 

ontstaan als door een daling van de omzet en gelijkblijvende kosten de aangifte 

omzetbelasting in een teruggaaf btw resulteert. Voor toepassing van deze faciliteit 

moeten ondernemers een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst. 

Ondernemers kunnen hiervoor het formulier ‘Verzoek loonheffingen verrekening 

met teruggaaf btw’ gebruiken. 

 Meteen claimen voorbelasting 

Veel ondernemers claimen pas voorbelasting nadat de facturen zijn goedgekeurd 

en/of zijn betaald. Het is echter niet nodig om daarop te wachten. Voorbelasting 

kan meteen worden geclaimd nadat de factuur is ontvangen (de factuurdatum is 

bepalend voor het tijdvak waarin de btw in aftrek kan worden gebracht). 

 Inkoop in buitenland in plaats van lokaal 

Een Nederlandse ondernemer zal voor een lokale levering of dienst aan u btw 

(21% of 9%) moeten berekenen. Indien recht bestaat op aftrek van btw, kan deze 

btw worden teruggevraagd. Een buitenlandse leverancier of dienstverlener zal in 

de meeste gevallen geen btw berekenen of het nultarief toepassen. De btw over 

de ingekochte transactie dient in dat geval nog steeds aangegeven te worden in 

de btw-aangifte, maar bij recht op aftrek kan deze btw in dezelfde aangifte worden 

teruggevraagd. Dit voorkomt het voorfinancieren van btw. 

 Levering investeringsgoed 

Door niet aan het einde van een maand of kwartaal, maar indien mogelijk aan het 

begin van de volgende maand respectievelijk het volgende kwartaal te factureren 

voor de levering van een investeringsgoed, kan de verplichting om de btw af te 

dragen met een aantal weken opschuiven. Voorbeeld: u levert een perceel grond, 

een nieuw gebouw of een nieuwe machine. De levering is belast met btw. 

Factureren op 31 maart betekent dat de btw uiterlijk eind april moet zijn 

afgedragen aan de Belastingdienst, dus binnen vier weken. Factureren op 1 april 

betekent dat de btw eind mei respectievelijk eind juli moet zijn afgedragen. 

 Aankoop investeringsgoed 

Door de factuur voor de aankoop van een investeringsgoed op het eind van de 

maand/het kwartaal te ontvangen, kan de btw vrijwel meteen worden geclaimd. 

De btw op een inkoopfactuur van bijvoorbeeld 31 maart kan immers begin april 

worden geclaimd bij de Belastingdienst. Het is niet uitgesloten dat de 

Belastingdienst deze teruggaaf nog in april verleent. Het is overigens verstandig 

de inspecteur vooraf in te lichten als u een btw-aangifte indient met meer 

voorbelasting dan gebruikelijk. De reden van die afwijking hoeft dan niet te leiden 

tot een vertraging in de afhandeling van de teruggaaf. 
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Loonheffingen in economisch uitdagende tijden 

 

Betalingsonmacht, uitstel van betaling en invorderings- en belastingrente 

Indien een onderneming (die aan vennootschapsbelasting is onderworpen) de 

loonheffing die op aangifte moet worden afgedragen niet (tijdig) betaalt, is het van belang 

dat bij de Belastingdienst tijdig een melding van betalingsonmacht wordt gedaan. Zie 

hetgeen hiervoor is opgenomen in het hoofdstuk Btw in economisch uitdagende tijden. 

 

In de hiervoor genoemde brieven van 12 en 17 maart 2020 heeft het kabinet aangegeven 

dat de Belastingdienst uitstel van betaling zal verlenen voor verschuldigde omzet-, 

inkomsten-, loon- en vennootschapsbelasting als de ondernemer schriftelijk motiveert 

dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Voorts verlaagt het kabinet 

tijdelijk de invorderings- en belastingrente naar 0,01% en zal de Belastingdienst de 

komende tijd een verzuimboete achterwege laten of terugdraaien die is opgelegd voor 

het niet (tijdig) betalen van belasting. Zie hetgeen hiervoor is opgenomen in het hoofdstuk 

Btw in economisch uitdagende tijden. 

 

Ketenaansprakelijkheid 

Indien sprake is van (onder)aanneming van werk, kan op basis van de 

ketenaansprakelijkheid de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de 

niet-afgedragen loonheffingen van de (onder)aannemer. Om risico's te beperken, kan een 

aantal maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld controleren of zaken worden gedaan 

met een bedrijf met een NEN-certificering en anders de uitlener te vragen om een 

originele verklaring betalingsgedrag en door een goede administratie te voeren wat 

betreft de inzet van de ingeleende arbeidskrachten. Het risico (wat betreft de hoogte van 

de belastingschuld waar de aansprakelijkstelling op ziet) kan worden beperkt voor zover 

het bedrag van de aanneemsom/factuur wordt gestort op een zogenoemde g-rekening. 

 

Inlenersaansprakelijkheid 

Ook uitzendbureaus kunnen het in economisch mindere tijden zwaar krijgen. Het is 

mogelijk dat zij de af te dragen loonheffingen niet kunnen betalen. Op basis van 

inlenersaansprakelijkheid kan de inlener dan aansprakelijk worden gesteld voor de 

onbetaald gebleven loonheffingen. Om risico's te beperken, kan een aantal maatregelen 

worden genomen, bijvoorbeeld controleren of zaken worden gedaan met een bedrijf met 

een NEN-certificering en anders de uitlener te vragen om een originele verklaring 

betalingsgedrag en door een goede administratie te voeren wat betreft de inzet van de 

ingeleende arbeidskrachten. Het risico (wat betreft de hoogte van de belastingschuld 

waar de aansprakelijkstelling op ziet) kan worden beperkt voor zover een deel van het 

factuurbedrag wordt overgemaakt naar de g-rekening. Het is daarom belangrijk hierover 

met uitzendbureaus afspraken te maken. 

 

Transitievergoeding 

Een ontslagvergoeding of transitievergoeding is loon uit vroegere dienstbetrekking. De 

werkgever mag de transitievergoeding daarom niet aanwijzen als eindheffingsloon onder 

de werkkostenregeling (‘WKR’). Onder voorwaarden is uitbetaling zonder inhouding van 

loonheffingen wel mogelijk als de werkgever de transitievergoeding samen betaalt met 

loon waarop de arbeidskorting van toepassing is. Hierbij moet de werkgever wel voldoen 

aan de gebruikelijkheidstoets.  
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Vervroegde uittreding 

Bij een transitievergoeding of ontslagvergoeding moet worden beoordeeld of deze moet 

worden beschouwd als een regeling voor vervroegde uittreding (‘RVU’). Als dat het geval 

is, is de werkgever over het bedrag van de schadeloosstelling een extra belasting van 

52% verschuldigd. Het is derhalve van belang vast te stellen of de schadeloosstelling al 

dan niet kwalificeert als een RVU. 

 

Outplacement/ontslagbegeleiding 

Een werkgever heeft de mogelijkheid om kosten van outplacement onbelast te 

vergoeden of te verstrekken. Wel is hierbij van belang welke kosten wel en niet onder 

kosten van outplacement vallen. 

 

Annuleringsschade 

Als een werknemer zijn vakantie op verzoek van de werkgever moet afzeggen om te 

blijven werken (bijvoorbeeld in de zorg) en daardoor kosten heeft, dan mag de werkgever 

deze kosten onder voorwaarden onbelast vergoeden. 

 

Pensioenopbouw 

Als werknemers na beëindiging van hun dienstbetrekking hun deelname aan een 

pensioenregeling vrijwillig kunnen voortzetten, kan deze voortzetting onder bepaalde 

voorwaarden fiscaal gefaciliteerd plaatsvinden. 

 

WW-premiedifferentiatie 

Op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) betalen werkgevers een lagere WW-

premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel 

arbeidscontract. Volgens de WAB is voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer 

dan 30% hebben overgewerkt met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie 

van toepassing. Deze bepaling kan thans tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar 

door het coronavirus veel extra overwerk nodig is. Het kabinet bereidt daarom een 

aanpassing voor om deze onbedoelde effecten voor het kalenderjaar 2020 weg te 

nemen.  

 

Voorkom hoge WW-premie 

Werkgevers met werknemers die vóór 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd in dienst zijn, 

hebben nu tot 1 juli 2020 de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de 

lage WW-premie in 2020. Is voor 1 juli 2020 niet aan de administratieve vereisten voldaan, 

dan moet de werkgever vanaf het begin van het jaar de hoge WW-premie toepassen voor 

deze werknemer.  

 

Verbetering van de cashflowpositie 

De verschuldigdheid van de loonheffingen is direct gekoppeld aan de betaling van de 

salarissen en daarin bestaat als regel weinig flexibiliteit. Er zijn echter enkele 

mogelijkheden tot verbetering van de cashflowpositie te onderscheiden: 

 

 Betaling aangifte loonheffingen 

De aangifte loonheffingen moet binnen één maand na afloop van het 

aangiftetijdvak worden ingediend. Ook de betaling dient binnen deze periode te 
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zijn gedaan. In de praktijk worden de aangifte én de betaling veelal op een eerder 

tijdstip gedaan. Ook indien de aangifte (ruim) voor de aangiftetermijn wordt 

ingediend, kan de betaling worden uitgesteld tot uiterlijk één maand na afloop van 

het aangiftetijdvak. 

 Verrekening loonheffingen met btw 

Ondernemers die loonheffingen moeten betalen terwijl ze in een teruggaafpositie 

zitten voor de btw, kunnen de te betalen loonheffingen verrekenen met de btw-

teruggaaf. Hiervoor is een schriftelijk verzoek aan de Belastingdienst noodzakelijk. 

Wij verwijzen naar onze eerdere opmerkingen. 

 Keten- en inlenersaansprakelijkheid 

Laat in het kader van de keten- en inlenersaansprakelijkheid geld niet langer dan 

nodig op de g-rekening staan en vraag tijdig deblokkering van het overtollige saldo 

aan. 

 Afdrachtverminderingen 

De loonbelastingwetgeving kent een korting op de af te dragen loonbelasting in 

de vorm van de afdrachtverminderingen. De inhouding ten laste van de 

werknemer wijzigt niet, maar de werkgever krijgt een korting op de afdracht. Deze 

korting is definitief indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. Er bestaan 

thans twee afdrachtverminderingen: speur- en ontwikkelingswerk en zeevaart. 

Maak waar mogelijk gebruik van deze afdrachtverminderingen! 

 Verschuldigdheid van de eindheffing 

In de meeste gevallen is de eindheffing gekoppeld aan een loonbestanddeel 

waarbij de werkgever weinig zeggenschap heeft over het betaaltijdstip en 

daarmee het tijdstip van de afdracht. Uitzonderingen kunnen zijn de specifieke 

situaties waarbij de werkgever kan bepalen wanneer hij de vergoeding betaalt 

waarover de eindheffing is verschuldigd. Bijvoorbeeld de vergoeding van 

aan- en verkoopkosten van een eigen woning bij een zakelijke verhuizing. Dit 

betreffen in de praktijk veelal specifieke, individuele gevallen waarvan het 

materiële belang beperkt is. Niettemin is het de moeite waard om dit in de gaten 

te houden. Als de werkgever de WKR-eindheffing nu per loontijdvak betaalt, heeft 

hij de keuze deze betaling uit te stellen en alsnog te betalen uiterlijk bij de aangifte 

loonheffingen in het tweede loontijdvak na afloop van het kalenderjaar 2020 

(februari 2021). 

 

Vennootschapsbelasting in economisch uitdagende tijden 

 

Uitstel van betaling en invorderings- en belastingrente  

In de hiervoor genoemde brieven van 12 en 17 maart 2020 heeft het kabinet aangegeven 

dat de Belastingdienst uitstel van betaling zal verlenen voor verschuldigde omzet-, 

inkomsten-, loon- en vennootschapsbelasting als de ondernemer schriftelijk motiveert 

dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek bij de 

Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Een individuele 

beoordeling vindt later plaats. Voorts verlaagt het kabinet tijdelijk de invorderings- en 

belastingrente naar 0,01% en zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete 

achterwege laten of terugdraaien die is opgelegd voor het niet (tijdig) betalen van 

belasting. Zie hetgeen hiervoor is opgemerkt in het hoofdstuk Btw in economisch 

uitdagende tijden. 
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Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting over het lopende boekjaar 

Doorgaans wordt in de eerste maand van het lopende boekjaar van een belastingplichtige 

een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting opgelegd. Uit deze voorlopige aanslag 

volgt dan een te betalen bedrag over het lopende boekjaar dat ineens of in elf 

maandelijkse termijnen aan de Belastingdienst moet worden voldaan. De voorlopige 

aanslag wordt in de regel automatisch opgelegd en bevat een schatting van het 

belastbaar bedrag, gebaseerd op de bij de Belastingdienst laatst bekende gegevens over 

de laatste twee jaar.  

 

Indien de schatting van het belastbaar bedrag van het boekjaar te hoog is, kan een 

verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag worden ingediend. De indiening van een 

herzieningsverzoek is niet aan termijnen gebonden en kan dus gedurende het lopende 

boekjaar worden ingediend, alsook daarna. De inspecteur heeft acht weken om een 

herzieningsverzoek te behandelen. In de hiervoor genoemde brieven van 12 en 17 maart 

2020 heeft het kabinet aangegeven dat verzoeken om de voorlopige aanslag te verlagen 

door de Belastingdienst zullen worden ingewilligd. Als een ondernemer zijn voorlopige 

aanslag al (gedeeltelijk) heeft voldaan en het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag is 

lager, dan zal het verschil aan de ondernemer worden uitbetaald. 

 

Bij het opnieuw inschatten van de fiscale winst over het lopende boekjaar kunt u rekening 

houden met bijvoorbeeld een lagere omzet, voorzieningen voor reorganisatie, 

ontslagvergoedingen en oninbare vorderingen, maar mogelijk ook aan het aanpassen van 

interne verrekenprijzen (transfer pricing). Voor het herzieningsverzoek moet een gedegen 

schatting worden gemaakt van de vermoedelijke aanslag. Indien voor een 

herzieningsverzoek onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt, kan een 

vergrijpboete worden opgelegd.  

 

Verzoek om nadere voorlopige aanslag over het afgelopen boekjaar 

Wanneer duidelijk is dat het afgelopen boekjaar met een lager resultaat is afgesloten dan 

aanvankelijk geschat, kan een herzieningsverzoek worden ingediend om het belastbaar 

bedrag op de voorlopige aanslag te verminderen. In dit verzoek kan een realistischer 

schatting over het afgelopen jaar worden opgegeven, waardoor het te veel betaalde 

bedrag aan vennootschapsbelasting wordt teruggegeven. Over een dergelijke teruggaaf 

wordt in beginsel geen belastingrente vergoed. 

 

De inspecteur heeft acht weken om een herzieningsverzoek te behandelen en ook hier 

geldt dat een vergrijpboete kan worden opgelegd indien voor een herzieningsverzoek 

onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt. 

 

Wanneer duidelijk is dat het afgelopen boekjaar met een hoger resultaat is afgesloten 

dan aanvankelijk geschat, kan een herzieningsverzoek worden ingediend om het 

belastbaar bedrag op de voorlopige aanslag te verhogen.  

 

Voorlopige verliesverrekening 

Indien een jaar resulteert in een fiscaal verlies dat kan worden verrekend met de winst 

van het voorafgaande jaar, kan het raadzaam zijn om zo spoedig mogelijk na afloop van 

het jaar de aangifte vennootschapsbelasting over dat jaar in te dienen. In dat geval kan 

een verzoek om voorlopige verliesverrekening worden ingediend. De verrekening van het 
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verlies (één jaar carry-back) kan dan onder voorwaarden zo snel mogelijk plaatsvinden, 

waardoor alvast een bedrag aan vennootschapsbelasting voorlopig wordt teruggegeven. 

Bij voorlopige verliesverrekening wordt het verlies in de regel voor 80% in aanmerking 

genomen. Het restant wordt later bij de formele afhandeling van de aangifte in 

aanmerking genomen. 

 

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting 

Wanneer een onderneming meerdere vennootschappen in Nederland heeft en sprake is 

van zowel winstgevende als verlieslatende vennootschappen, kan worden overwogen 

om een fiscale eenheid vennootschapsbelasting te vormen. Binnen een fiscale eenheid 

kunnen de winsten en verliezen direct tegen elkaar worden afgezet. Het aangaan van 

een fiscale eenheid is aan voorwaarden gebonden en vraagt eerst om een zorgvuldige 

afweging van de voor- en nadelen. 

 

Het tijdig beëindigen van de fiscale eenheid kan er ook voor zorgen dat de onderlinge 

aansprakelijkheid voor de vennootschapsbelasting voor de toekomst wordt beperkt.  

 

Afwaardering van vorderingen 

Als het op balansdatum uiterst twijfelachtig is of een vordering nog zal worden betaald, 

bijvoorbeeld vanwege een verminderde solvabiliteit van de schuldenaar, is het mogelijk 

om de vordering in dat jaar af te waarderen. De afwaardering van de vordering heeft tot 

gevolg dat de crediteur een verlies realiseert ter grootte van de afwaardering. Het is 

hierbij van groot belang te beoordelen of de vordering vanuit fiscaal oogpunt kwalificeert 

als een lening. Daarnaast is van belang of de lening als zakelijk kan worden beschouwd.  

 

Kwijtschelding/omzetting van afgewaardeerde vordering 

In economisch mindere tijden kan het wenselijk zijn een vordering op een slechtlopende 

groepsvennootschap om te zetten in aandelenkapitaal of (gedeeltelijk) kwijt te schelden. 

De fiscale gevolgen van een omzetting dan wel een kwijtschelding zijn echter 

verschillend op het niveau van de debiteur (belast/onbelast) en dienen zorgvuldig te 

worden beoordeeld. 

 

Verder gelden er voor de crediteur nadere regels wanneer het een vordering op een 

deelneming binnen de groep betreft die op een eerder moment al is afgewaardeerd ten 

laste van de Nederlandse winst. Voorkomen dient te worden dat een dergelijke 

afwaardering direct moet worden teruggenomen. 

 

Reorganisatievoorziening 

Als een bedrijf moet reorganiseren, leidt dit tot extra kosten in de toekomst. Onder 

voorwaarden is het mogelijk om een voorziening op de fiscale balans op te nemen nog 

voordat de kosten daadwerkelijk worden betaald. 

 

Investeringsfaciliteiten 

Ondernemingen die investeren in energiebesparende of milieuvriendelijke 

bedrijfsmiddelen kunnen onder voorwaarden gebruikmaken van een extra aftrek bovenop 

de reguliere afschrijving. Deze faciliteiten heten de energie-investeringsaftrek (‘EIA’) en 

de milieu-investeringsaftrek (‘MIA’). Een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel kan daarnaast 

onder bepaalde voorwaarden voor 75% van het kwalificerende afschrijvingspotentieel 
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willekeurig worden afgeschreven (‘VAMIL’). Verder bestaat er voor startende 

ondernemers de mogelijkheid om een willekeurige afschrijving toe te passen op 

investeringen. Om investeringen te bevorderen is er daarnaast nog de 

kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (‘KIA’). Zo mogelijk kan gebruik worden gemaakt van 

deze investeringsfaciliteiten. 

 

Wet waardering onroerende zaken, onroerendezaakbelastingen en 

vennootschapsbelasting 

De aanslagen onroerendezaakbelastingen 2020 zijn inmiddels verstuurd. De hoogte van 

die aanslagen is gebaseerd op de zogenoemde WOZ-waarde (Wet waardering 

onroerende zaken). Die waarde is afgeleid van de marktwaarde van het vastgoed. Veelal 

is dat de waarde in het economische verkeer, uitgaande van een veronderstelde verkoop. 

Het is raadzaam de WOZ-waarde kritisch te bekijken en tijdig bezwaar te maken indien 

deze te hoog is vastgesteld. Een lagere WOZ-waarde leidt tot een voordeel in de sfeer 

van de te betalen onroerendezaakbelastingen. Daarnaast kan een verlaging van de WOZ-

waarde ten opzichte van het recente verleden ook leiden tot een verruiming van de 

mogelijkheid tot afschrijving op vastgoed in de sfeer van de vennootschapsbelasting. De 

WOZ-waarde is immers de ondergrens van die fiscale afschrijving (bodemwaarde). 

 

Invoerrechten en accijnzen in economisch uitdagende tijden 

 

Goederen die van buiten de Europese Unie worden geïmporteerd moeten bij de douane 

worden aangegeven. Op basis van het soort goed wordt het invoerrechtentarief bepaald 

dat meestal naar ratio van de waarde wordt geheven (invoerrecht = waarde * tarief). In 

de praktijk van het internationale zakendoen worden douane-aspecten vaak niet 

meegenomen bij de commerciële besluitvorming en veel tax managers en CFO's 

beschouwen de inklaring van goederen als een ingewikkelde bezigheid die beter aan 

(externe) deskundigen kan worden overgelaten. Dit is jammer, omdat hier volop 

mogelijkheden liggen om besparingen te realiseren, de cashflowpositie te verbeteren en 

processen efficiënter te laten verlopen. Met name in economisch uitdagende tijden is 

het zinvol om na te gaan waar de kansen voor de onderneming liggen. 

 

Impact coronapandemie op logistiek en goederenstromen 

De logistiek wordt hard getroffen door de coronapandemie en dit heeft een grote impact 

op de goederenstromen. Naast extra aandacht voor de logistieke planning vraagt dit voor 

bedrijven ook om extra aandacht voor de douanegevolgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 

te late levering, leveringen die niet in overeenstemming zijn met wat besteld is en 

goederen waarvan de houdbaarheid is verstreken. In veel gevallen hoeft hierover niet te 

worden afgedragen en kunnen douanerechten vermeden worden of zelfs worden 

teruggevraagd. Het is daarom meer dan ooit van belang na te gaan of optimaal gebruik 

wordt gemaakt van alle faciliteiten op het gebied van douanevergunningen, 

douaneregelingen vrijstellingen enzovoort. Zeker wanneer er met douanevergunningen 

douanerechten kunnen worden bespaard, is het zaak dit zo snel mogelijk aan te vragen. 

Onder voorwaarden is het namelijk mogelijk gebruik te maken van douanevergunningen 

vanaf het moment van aanvraag, zelfs als de vergunning pas maanden daarna wordt 

verleend. 

 

Tariefindeling van goederen 
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Alle goederen die worden ingevoerd moeten worden ingedeeld. Dit betekent dat zij een 

douanebenaming krijgen (nomenclatuur) met een aan die benaming gekoppeld 

codenummer. Op basis van deze indeling wordt het tarief vastgesteld en zijn, in 

voorkomende gevallen, andere maatregelen bij invoer van toepassing zoals 

antidumpingrechten. De indeling van goederen is vaak een lastig karwei waarbij 

meerdere mogelijkheden tegen elkaar moeten worden afgewogen. In grenssituaties 

kunnen kleine verschillen en eenvoudige wijzigingen resulteren in een lager tarief. De 

praktijk leert dat bedrijven die hier rekening mee houden minder invoerrechten betalen. 

 

Ervaring leert ook dat wanneer onvoldoende gegevens beschikbaar zijn of onvoldoende 

aandacht besteed wordt aan de indeling van goederen, deze vaak onder een restpost 

terechtkomen. Restposten hebben over het algemeen het hoogste tarief. Voor een aantal 

producten zijn bijzondere indelingen van toepassing wanneer zij voor een bijzondere 

bestemming worden aangewend. In plaats van het reguliere tarief geldt dan doorgaans 

een nulrecht. Goederen gebruikt in de burgerluchtvaart zijn daar een voorbeeld van. Van 

een dergelijke bijzondere bestemming kan alleen gebruik worden gemaakt indien men in 

het bezit is van een vergunning van de douane. 

 

Douanewaarde 

De douanewaarde is de waarde voor de toepassing van het douanetarief en vormt, 

behoudens een aantal specifieke producten, de maatstaf van heffing waarover 

douanerechten worden berekend. De douanewaarde wordt primair vastgesteld aan de 

hand van de transactiewaarde van de goederen (i.e. de verkoopprijs). In de verkoopprijs 

kunnen elementen zijn opgenomen waar geen invoerrechten over betaald hoeven te 

worden, zoals kortingen, inkoopcommissies, betalingen voor diensten na invoer en 

belastingen. Daarnaast zijn er elementen die de douanewaarde, onder wettelijke 

voorwaarden, verhogen: onder andere courtages, verpakkingskosten, royalty’s en 

licentierechten. Door kritisch te kijken naar dergelijke elementen kan blijken dat de 

douanewaarde ten onrechte te hoog is vastgesteld en dus kan worden verlaagd om 

invoerrechten te besparen en/of terug te vragen. Daarnaast kunnen 

transferpricingaanpassingen potentieel invloed hebben op de douanewaarde, waardoor 

bij een prijsverlaging de betaalde invoerrechten mogelijk kunnen worden teruggevraagd.  

Douanewaarde-aanpassingen in relatie met transferpricingaanpassingen zijn als gevolg 

van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie eind 2017 onderwerp van discussie 

binnen de EU. De Nederlandse douane staat in de meeste gevallen het gebruik van de 

verkoopprijs/transfer price nog toe. 

 

Lagere tarieven in verband met oorsprong 

Bij invoer uit een groot aantal landen geldt een nulrecht of een verlaagd recht. Het doel 

van deze tariefpreferenties is om importeurs te stimuleren goederen te kopen in 

begunstigde landen. Er bestaat een grote verscheidenheid aan preferentiële 

oorsprongsregelingen. Een onderneming die hier rekening mee houdt bij de inkoop van 

goederen kan besparingen op de kostprijs realiseren. Hieraan zijn echter wel 

voorwaarden verbonden. Een voorbeeld daarvan is rechtstreeks vervoer vanuit het land 

van (preferentiële) oorsprong. Zeker in de retail kan het gebruik van preferentiële 

oorsprong tot substantiële besparingen leiden. 
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Antidumpingheffing bij invoer 

Voor bepaalde producten geldt een extra heffing op de invoer uit bepaalde landen en/of 

van bepaalde leveranciers, de zogenoemde antidumpingheffing. Deze heffing komt 

bovenop het normale douanerecht dat bij invoer is verschuldigd. Deze extra heffing wordt 

van kracht wanneer landen of specifieke leveranciers goederen op de Europese markt 

dumpen. In veel gevallen kan heffing worden voorkomen door in te kopen bij een andere 

leverancier of in een ander land. In voorkomende gevallen worden antidumpingheffingen 

niet goed toegepast, waardoor importeurs ten onrechte betalen. 

 

Douaneregelingen 

Vaak is het mogelijk om de betaling van douanerechten uit te stellen, te verlagen of zelfs 

te voorkomen, bijvoorbeeld door opslag in een douane-entrepot of door gebruik te  

maken van actieve veredeling. Opslag in een douane-entrepot levert uitstel van betaling 

op en voorkomt betaling indien goederen opnieuw worden uitgevoerd. Actieve 

veredeling voorkomt de betaling van invoerrechten wanneer deze goederen tijdelijk in de 

EU verblijven om bewerkt te worden en daarna in de vorm van een eindproduct de EU 

weer verlaten, dan wel tegen het eventuele lagere invoerrecht van het eindproduct 

mogen worden ingeklaard. Ook wanneer een deel van het productieproces buiten de EU 

plaatsvindt, kunnen invoerrechten bespaard worden. Immers over het deel van de tijdelijk 

uitgevoerde goederen hoeft niet betaald te worden. Kortom, er zijn diverse 

mogelijkheden tot verbetering van de cashflowpositie. 

 

Overig 

 

Opslag duurzame energie  

Het kabinet wil de heffing van energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame 

Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk 

uitstellen. Het onderzoekt nog hoe dit kan worden vormgegeven. 

 

Toeristenbelasting  

Veel gemeenten heffen toeristenbelasting van ondernemers in de verblijfssector en 

innen deze via een voorlopige aanslag. Het Rijk is in overleg getreden met de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten (VNG) over het stopzetten van deze aanslagen. 

 

 

De in dit memorandum opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op de specifieke 

omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit. Hoewel bij de totstandkoming van dit memorandum 

de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet garanderen dat de daarin opgenomen informatie op de 

datum van ontvangst juist en volledig is of dat in de toekomst zal blijven. Op grond van deze informatie dient geen actie 

ondernomen te worden zonder adequate professionele advisering na een grondig onderzoek van de specifiek van 

toepassing zijnde situatie. 


