
 

 

UPDATE III 

Het coronavirus (COVID-19) en fiscale en financiële tegemoetkomingen voor het MKB  

Leusden, 21 maart 2020 
 
De eerste (werk-)week na de gedeeltelijke lock down zit er op. Gelukkig kunnen wij wel blijven doorwerken 
maar afgelopen week zag er totaal anders uit dan voorgesteld. De overheidsmaatregelen hebben gezorgd voor 
veel vragen bij ondernemers en dat hebben we gemerkt aan de hoeveelheid telefoontjes en mail. Omdat we erg 
druk zijn geweest om alle ondernemers zo goed mogelijk te helpen met hun vragen heeft de voortgang van 
jaarrekeningen en aangiften een behoorlijke deuk opgelopen. Wij vragen daarom uw begrip in deze ongekende 
tijd. 
 
Noodloket (de éénmalige € 4.000) en werktijdverkorting 
Nogmaals deze zijn nog niet actief, we kunnen nog niets voor u aanvragen. Het kabinet deelde mee dat dit nog 
enkele weken kan duren. We houden u op de hoogte! 
 
Bijzonder uitstel van betaling 
Inmiddels is bekend gemaakt dat de deskundigenverklaring voor het belastinguitstel voor de eerste drie 
maanden niet nodig is. Je kunt pas uitstel aanvragen wanneer er een (schriftelijke) aanslag is ontvangen en niet 
eerder. Concreet betekent dat voor de meeste klanten dat pas de eerste aanslag de aanslag loonheffing februari 
zal zijn en daarna de BTW over het eerste kwartaal. Uitstelaanvragen voor belastingschulden in de toekomst 
worden niet gehonoreerd. Als u uw aanslagen/beschikkingen naar dit e-mailadres stuurt: 
info@vantiggelenfad.nl dan verzorgen wij voor u als klant van Van Tiggelen FAD een gratis verzoek om uitstel 
naar de Belastingdienst. 
 
Verlaging van uw voorlopige aanslag 
Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona? En betaalt u nu een voorlopige aanslag 
inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct 
minder belasting betaalt. Ook hiervoor geldt, stuur het naar dit e-mailadres: info@vantiggelenfad.nl en wij 
vragen dat voor u aan. 
 
ZZP’ers 
Ook de regels voor ZZP-ers en de BBZ maatregel is nog niet bekend. Donderdag stond wel een artikel in de 
Volkskrant dat de grote steden inmiddels wel met hulpverlening aan de slag waren gegaan. Bij de bijvoorbeeld 
Gemeente Amsterdam kan hiervoor een online checklist worden ingevuld en word je (als het goed is) binnen 4 
dagen teruggebeld. 
 
Uitstel aflossingen en rentebetaling 
Voor uitstel aflossingen en rentebetaling dient u contact op te nemen met uw bank. Inmiddels is bij een paar 
klanten uitstel van drie maanden verstrekt. Afhankelijk van de bank en de contactpersoon moet u daarvoor nog 
extra gegevens aanleveren. 
 
Autobedrijven en de BPM 
Volgens de BOVAG is het voor dealers en importeurs mogelijk om uitstel voor het betalen van belastingen te 
krijgen. Dat heeft het ministerie van Financiën aan BOVAG bevestigd. Hierdoor kunnen autobedrijven later de 
bpm bij nieuwe auto’s afdragen. De veelal gebruikelijke maandelijkse afdracht wordt nu omgezet in een 
afdracht per kwartaal. Het is nog niet zeker, maar de BOVAG verwacht dat deze nieuwe regeling ook voor 
geïmporteerde auto’s gaat gelden. De regeling zou 1 april ingaan en moet ervoor zorgen dat bedrijven iets meer 
ademruimte krijgen tijdens deze ingrijpende tijden. 
 



 

 

Vragen 
Wanneer er weer een nieuwe update is, stellen wij u zo snel mogelijk op de hoogte. Heeft u in de tussentijd 
vragen neem dan gerust contact met ons op. 

Met vriendelijke groet,  
Het team van Van Tiggelen FAD 
033-2990777 
info@vantiggelenfad.nl 

 


