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BELASTINGMAATREGELEN TER ONDERSTEUNING VAN
BEDRIJVEN ALS ONDERDEEL VAN HET CORONAVIRUS
Een automatisch uitstel van 2 maanden zonder toeslag of interest wordt toegekend voor de betaling van de
BTW en de bedrijfsvoorheffing. Hetzelfde geldt voor de belastingheffing van natuurlijke personen of bedrijven die vanaf 12 maart 2020 zijn opgericht. De belastingdienst heeft ook maatregelen genomen om bedrijven in staat te stellen de financiële moeilijkheden te overwinnen die zij zouden ondervinden als gevolg van
de verspreiding van het Coronavirus.

1. Welke bedrijven kunnen van deze maatregelen profiteren?
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De betrokken ondernemingen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen met een ondernemingsnummer
(KBO):
•
Ongeacht de sector waarin zij actief zijn;
•
Die financiële problemen ondervinden als gevolg van de verspreiding van het coronavirus;
•
Die deze moeilijkheden kunnen aantonen (een daling van de omzet, een aanzienlijke daling van de
bestellingen/boekingen, "kettingreactie"-effecten met de partnerbedrijven).
De maatregelen zullen echter niet worden toegekend aan bedrijven met structurele betalingsproblemen.

2. Welke belastingschulden komen in aanmerking?
De steunmaatregelen zijn gericht op de volgende schulden:
•
Bedrijfsvoorheffing ;
•
BTW ;
•
Personenbelasting ;
•
Vennootschapsbelasting ;
•
Rechtspersonenbelasting.

Catherine Agneessens
ca@taxconsult.be
+32 678 17 78
Av.du Dirigeable 8
1170 Bruxelles
www.taxconsult.be

3. Welke maatregelen zijn voorzien door de Administratie ?
Er zijn 3 steunmaatregelen:
•
Het verkrijgen van een betalingsplan;
•
Het verkrijgen van een vrijstelling van nalatigheidsintresten;
•
Kwijtschelding van boetes voor niet-betaling.

4. Welke zijn de voorwaarden om van deze maatregelen te kunnen genieten ?
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een of meer van de bovenvermelde steunmaatregelen
zijn:
•
De naleving van de voorwaarden voor het indienen van de aangiftes;
•
De schulden mogen niet voortvloeien uit fraude;
•
De aanvraag moet uiterlijk tegen 30 juni 2020 ingediend worden.
De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken in geval van niet-naleving van het toegekende betalingsplan, tenzij de debiteur tijdig contact opneemt met de administratie. Zij zullen ook worden ingetrokken
in geval van toezicht op collectieve insolventieprocedures (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, enz.).
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5. Procedures
Om deze steunmaatregelen te verkrijgen, moeten verschillende formaliteiten worden vervuld. Naast het
aanvraagformulier, denken we dat het nuttig is om aan de hand van concrete elementen, de financiële
problemen en de redenen ervan, aan te tonen.
De bepalingen evolueren van dag tot dag, we zullen ze doorgeven op onze website; raadpleeg ze
regelmatig om op de hoogte te blijven!
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