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MAATREGELEN VOOR DE ONDERSTEUNING VAN BEDRIJVEN MET BETREKKING TOT HET CORONAVIRUS
Naar aanleiding van de Coronaviruspandemie heeft de BTW-administratie haar BTW-controlebeleid
aangepast. Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen die in dit verband zijn genomen.
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Maatregelen met betrekking tot de uitvoering van
BTW-controles
•
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Uitstel van de controles ter plaatse

De belastingautoriteiten hebben het uitstel van hun niet-essentiële / minder dringende controles ter
plaatse bevestigd. Alleen de maatregelen die nodig zijn om de belangen van de staat te beschermen, worden gehandhaafd.
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Controles die op afstand kunnen worden uitgevoerd, met name dankzij de ondersteuning van belastingaangiften en op basis van dossiers, zullen worden voortgezet.
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Voor de controles ter plaatse vraagt de belastingdienst aan de gecontroleerde personen en bedrijven om volledig mee te werken met hun personeel. Deze controles moeten worden uitgevoerd met
inachtneming van de specifieke hygiënenormen die in het kader van de Coronaviruscrisis van kracht
zijn.
•
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In praktijk

Tax Consult heeft, na diverse contacten met de fiscus sinds maandag 16 maart, het uitstel van al
zijn controles bevestigd. Volgens deze contacten zijn de controles allemaal uitgesteld, op zijn minst
:
•
met één maand (tot 20 april 2020);
•
Of na de afzonderingsperiode.
Wat de BTW betreft, werden de gecontroleerde ondernemingen verzocht om tijdens de uitstelperiode geen nieuw verzoek om terugbetaling van het gecontroleerde BTW-krediet in te dienen.

Tax Consult volgt dagelijks het nieuws van de door de overheid genomen maatregelen en staat regelmatig in contact met de BTW-administratie.
Als u vragen heeft, neem dan direct contact op met uw dossierbeheerder of de BTW-afdeling om een
maatregel of advies te vinden die past bij uw situatie.
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