
 

 

Nieuwsbrief oktober 2021  

Leusden, 8 oktober 2021 
 
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: 
1. Nieuw tijdelijk aanvullend betalingsuitstel tot en met 31.01.2022 
2. Aandachtspunten bij gebruikelijk loon 
3. Digitaal uw b.v. oprichten 

1. Nieuw tijdelijk aanvullend betalingsuitstel tot en met 31.01.2022 
 
De Belastingdienst kondigde eerder aan dat de invordering van belastingschulden weer normaal op gang komt. 
Maar nu komt de overheid alsnog met een aanvullend uitstel tot en met 31 januari 2022. Wat moet u weten? 

Nieuw aanvullend betalingsuitstel 
Heeft u tot en met 30 september 2021 gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de 
coronacrisis en lukt het u ook niet om na deze datum tijdig uw belastingen te betalen, dan kunt u, indien u 
voldoet aan de voorwaarden, een tijdelijke aanvullende tegemoetkoming (hierna: versoepeling) aanvragen. Dit 
houdt in dat u voor de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 nog niet hoeft te voldoen aan nieuwe 
betalingsverplichtingen voor de belastingen waarvoor u reeds eerder bijzonder uitstel van belastingen heeft 
gekregen. Deze nieuwe belastingschulden vallen dan ook onder de betalingsregeling van 60 maanden voor de 
belastingschuld die u heeft opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel van betaling. 

Voorwaarden 
De volgende voorwaarden worden er gesteld: 

1. U heeft bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en gekregen. 
2. Dat u de belastingen nog steeds niet kunt betalen, is hoofdzakelijk veroorzaakt door de coronacrisis. 
3. De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard. 
4. De betalingsproblemen zijn voor een bepaald tijdstip opgelost. 
5. Uw onderneming is levensvatbaar. 
6. Voor de belastingen waarvoor het uitstel wordt gevraagd, is er voldaan aan de aangifteplicht. 
7. Is de totale belastingschuld die u heeft opgebouwd ten tijde van het bijzonder uitstel, plus de schuld die u 

heeft opgebouwd vanaf 1 oktober 2021, € 20.000 of hoger, dan moet u een verklaring van een derde 
deskundige verstrekken die het voor de Belastingdienst aannemelijk maakt dat u aan de eisen als bedoeld 
onder 2 tot en met 5 voldoet. 

8. Is de totale belastingschuld die u heeft opgebouwd ten tijde van het bijzonder uitstel, plus de schuld die u 
heeft opgebouwd vanaf 1 oktober 2021, lager dan € 20.000, dan kunt u volstaan met een eigen verklaring die 
voldoet aan dezelfde eisen als bedoeld onder 7. 

Hoe vraagt u dit aan? 
Op het moment dat u na 30 september 2021 een (naheffings)aanslag ontvangt die u niet kunt betalen, dan kunt 
u de tijdelijke aanvullende versoepeling schriftelijk aanvragen door een brief te sturen naar: De Belastingdienst, 
Postbus 100, 6400 AC Heerlen. Let op. De verklaring van de derde deskundige of uw eigen verklaring dient u als 
bijlage mee te sturen. 

Terugwerkende kracht 
U kunt de tijdelijke aanvullende versoepeling die geldt van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022, met 
terugwerkende kracht aanvragen. U kunt hier tot en met 31 januari 2022 schriftelijk om verzoeken. Betaalt u op 
of na 1 oktober 2021 uw belastingen niet op tijd en vraagt u later pas de tijdelijke aanvullende versoepeling aan, 
dan worden eventuele boetes van (naheffings)aanslagen die u niet tijdig heeft betaald, vernietigd als de 
Belastingdienst besluit dat u hiervan gebruik kunt maken. 



 

 

Niet coronagerelateerd? 
Zijn de betalingsproblemen niet coronagerelateerd en kunt u nieuw opkomende belastingschulden niet tijdig 
betalen, dan kunt u proberen om via de gewone regels uitstel of een betalingsregeling te krijgen. 

2. Aandachtspunten bij gebruikelijk loon 

U moet als aanmerkelijkbelanghouder ten minste een gebruikelijk loon opnemen voor het werk dat u voor uw 
bv verricht. Als uw onderneming door de coronacrisis te maken heeft met een omzetdaling, dan mag u – zonder 
vooroverleg met de Belastingdienst – uw gebruikelijk loon over 2020 en 2021 lager vaststellen op grond van een 
formule. De exacte berekening kunt u vinden op belastingdienst.nl. Bij de berekening van het gebruikelijk loon 
voor 2021 wordt de omzet over heel 2021 vergeleken met die van heel 2019. Een extra voorwaarde voor 2021 is 
dat de omzetdaling ten minste 30% moet zijn. Een andere belangrijke voorwaarde is dat als u daadwerkelijk al 
een hoger loon heeft ontvangen dan volgt uit de berekening op grond van de formule, dat feitelijke loon geldt. 
 
Geen correctie al uitbetaald loon 
Het lastige bij de formule is dat de omzet over 2021 in veel gevallen niet goed kan worden ingeschat. Daarbij 
bestaat het risico dat aan u al loon is betaald, terwijl achteraf blijkt dat uw omzet tegenvalt. U had het 
gebruikelijk loon dan lager kunnen vaststellen. De Belastingdienst staat echter niet toe dat het al uitbetaalde 
loon achteraf wordt gecorrigeerd. Zij nemen aan dat het loon al genoten is en dat er dus terecht loonheffing 
over dat loon is betaald. 

Als u omzetdaling verwacht, kunt u het gebruikelijk loon verlagen. Blijkt de omzetdaling dan mee te vallen, dan 
kunt u aan het eind van het jaar het loon over 2021, met toepassing van de formule, alsnog verhogen. 

Gebruikelijk loon lager dan minimumloon 
Uw gebruikelijk loon kan lager zijn dan het wettelijk minimumloon als daarvoor zakelijke redenen zijn. Dit is 
bijvoorbeeld aan de orde in de situatie waarin de continuïteit van uw onderneming in gevaar komt, nadat er 
langdurig verliezen zijn geleden. Dit geldt ook voor start-ups en startende ondernemingen. De Belastingdienst 
nam tot voor kort het standpunt in dat het gebruikelijk loon ten minste het minimumloon moest zijn. Maar dit 
standpunt is onlangs ingetrokken. Maar u mag het gebruikelijk loon niet lager vaststellen dan het minimumloon 
als uw onderneming: 

 een incidenteel verlies lijdt; 
 de rekeningen nog steeds kan betalen; 
 de rekeningen niet meer kan betalen door een oplopende rekening-courantschuld, uitgekeerd dividend of 

andere onttrekkingen. 

3. Digitaal uw b.v. oprichten 

Binnenkort wordt het mogelijk om volledig digitaal een bv op te richten. De bv wordt opgericht met een digitale 
notariële akte die u ondertekent met een digitale handtekening. U hoeft als oprichter niet fysiek voor een 
notaris te verschijnen; u kunt dit doen via een digitale audio-videoverbinding. De identificatie vindt plaats via 
een identificatiemiddel. De volledig digitale oprichting van de bv is alleen mogelijk als de betreffende notaris is 
aangesloten op een special door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) beheerd ‘centraal 
passeerplatform’. Hierop verschijnt u online voor de notaris via een audio-videoverbinding. Ook de identificatie 
en de digitale ondertekening vinden via dit systeem plaats. De digitale akte wordt via een digitale volmacht 
gepasseerd, waarna de oprichtingsakte door de KNB wordt bewaard. 

Volgens de Europese richtlijn zou het vanaf 1 augustus 2021 in elke EU-lidstaat mogelijk moeten zijn om een bv 
volledig digitaal op te richten. Nederland is er echter niet in geslaagd om de bijbehorende wetgeving op tijd 
klaar te hebben en heeft uitstel aangevraagd en gekregen. Het is nog onduidelijk wanneer het volledig online 
oprichten van een bv ingaat. Inmiddels heeft de KNB aangegeven dat het ‘centraal passeerplatform’ klaarstaat 
voor gebruik, zodra de bijbehorende wetgeving in werking treedt. 



 

 

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 

 


