Chronologisch overzicht afbouw tijdelijke coronamaatregelen voor ondernemers
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Rijk
De goedkeuring voor EB/ODE wordt niet verlengd.
Voldoen aan nieuw opgekomen aangifte- en
betalingsbetalingsverplichtingen; eerder als het
uitstel eerder afloopt en geen verlengd uitstel is
aangevraagd.
Afbouw verruimde deblokkeringsregeling voor grekeningen. Overschotten worden gedeblokkeerd
als de ondernemer zich aan de betalingsregeling
houdt en nieuw opgekomen verplichtingen
bijhoudt. Dit betekent dat de verruiming van de
deblokkeringsregeling blijft gelden zolang de
betalingsregeling van maximaal 36 maanden
loopt. Uitwinning van het g-rekeningsaldo en
afwijzing van een verzoek tot deblokkering is
mogelijk indien en voor zover nieuw opgekomen
verplichtingen niet worden nagekomen of
aflossingstermijnen niet worden voldaan.
Met ingang van deze datum worden in alle
gevallen weer betalingsverzuimboetes
verschuldigd voor het niet voldoen aan nieuw
opgekomen betalingsverplichtingen die ontstaan
vanaf deze datum.
Als het aflossen van de opgebouwde schuld niet
mogelijk is binnen de maximale termijn, maar
aannemelijk is dat de onderneming wel
levensvatbaar is, kan worden gezocht naar een
maatwerkoplossing binnen het reguliere beleid.
Een initieel verzoek om uitstel van betaling voor 3
maanden kan nog worden ingediend tot deze
datum. Ook kan tot die tijd nog een verzoek om
verlengd uitstel van betaling worden ingediend.
Het uitstel geldt tot uiterlijk deze datum.

Advies aan gemeenten
N.v.t.
Idem

Tot deze datum geldt dat belastingschulden
waarvoor uitstel is verleend in beginsel niet actief
worden ingevorderd. Als lopende verplichtingen
na 1 juli 2021 niet worden hervat of aflossingen
op de opgebouwde schuld niet tijdig worden
gedaan, zal de Belastingdienst de reguliere
invorderingsmaatregelen (betalingsherinnering,
aanmaning, etc.) hervatten. Dat kan al eerder het
geval zijn als de 3 maanden uitstel verstreken zijn
en geen verlengd uitstel is aangevraagd.
Start aflossen opgebouwde belastingschuld in
maximaal 36 gelijke maandelijkse termijnen.
Geheel of gedeeltelijk aflossen vóór die datum is
uiteraard mogelijk. In de brief die ondernemers
ontvangen als het initiële uitstel eindigt, wordt
hierop ook gewezen.

Idem

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

N.v.t.

N.v.t.

Idem

Idem, met in achtneming van de
lokale omstandigheden.

Idem. Het zal het bij gemeenten
vaak om een kleiner bedrag gaan.
Hier kunt u op inspelen door of een
kortere termijn te hanteren en/of
een bepaald minimumbedrag per
termijn te stellen. Hiermee kunt u
ervoor zorgen dat de regeling zowel
voor de schuldenaar als de
gemeente haalbaar en
proportioneel is.
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