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Vooraf 

Als gevolg van de nog steeds voortdurende coronacrisis, bevinden steeds meer ondernemingen zich 
in financiële moeilijkheden. Op het moment dat de ondernemer in ‘zwaar weer’ terechtkomt – of dreigt 
te komen – is het belangrijk om een duidelijk beeld te vormen van de financiële en fiscale positie en 
de risico’s. In deze praktijkhandreiking daarom een overzicht van de fiscale onderwerpen die speciale 
aandacht verdienen bij de ondernemer met continuïteitsproblemen.  
 
Mogelijk zal de komende maanden een aanvulling op deze handreiking plaatshebben, ook met andere 
dan fiscale aandachtspunten.   
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1 Uitstel van betaling belastingen 

De voorwaarden voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling van belasting zijn wegens de 
coronacrisis versoepeld.  
 

1.1 Belastingsoorten 

Het versoepelde uitstel geldt voor de volgende belastingen en heffingen: 
 

 inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 
 loonheffingen 
 vennootschapsbelasting 
 omzetbelasting 
 kansspelbelasting 
 assurantiebelasting 
 verhuurderheffing 
 milieubelastingen (energiebelasting/opslag duurzame energie- en klimaattransitie, 

kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater) 
 accijns (minerale oliën, alcohol en tabak) 
 verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken 
 inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 
 bpm voor vergunninghouders (vanaf tijdvak mei 2020) 

 
Voor de dividendbelasting geldt geen versoepeld uitstelbeleid. Het kabinet ziet graag dat beschikbare 
liquiditeit behouden blijft, dus roept bedrijven op om geen dividend uit te keren.  
 
Voor zover omzetbelasting, accijnzen, verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en kolenbelasting 
worden geheven met toepassing van de douanewetgeving ter zake van de invoer, geldt deze 
bijzondere uitstelfaciliteit niet. Uitstelmogelijkheden voor die heffingen behandelen wij hier niet.  
 

1.2 Wanneer verzoeken? 

Uitstel kan worden aangevraagd nadat aangifte is gedaan en een (naheffings)aanslag is ontvangen. 
Verzoeken om uitstel vóórdat een (naheffings)aanslag is opgelegd, kunnen niet in behandeling 
worden genomen. Voor de inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, 
vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) kan in één keer tegelijk uitstel van 
betaling worden aangevraagd. (NB De ondernemer kan desgewenst een ontvangen belastingaanslag 
betalen als hij het uitstel niet nodig heeft.)  
Ontvangt men een aanslag voor een andere belastingsoort dan de hiervoor genoemde vijf waarvoor 
nog geen uitstel is aangevraagd, dan moet voor die belastingaanslag nog wel apart uitstel worden 
gevraagd. 
 

1.3 Op welke wijze verzoeken? 

Het uitstel kan zowel met een onlineformulier als per brief worden aangevraagd. 
 
Online 
Uitstelverzoeken van maximaal drie maanden kunnen online worden gedaan. Het onlineformulier 
‘Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden’ staat op de website van de Belastingdienst. 
De toegang is beveiligd met DigiD. Ook als de onderneming een rechtspersoon is, moet de DigiD (van 
een werknemer of fiscaal dienstverlener) gebruikt worden.  
 
Schriftelijk 
Het verzoek om uitstel van betaling kan ook schriftelijk worden ingediend door een brief te sturen 
naar: 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis
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Belastingdienst 
Postbus 100 
6400 AC Heerlen 
 

1.4 Betalingsuitstel 

1.4.1 Algemeen 

Het uitstel wordt verleend voor de duur van drie maanden vanaf de dagtekening van het verzoek om 
uitstel. Alle in die periode bestaande betalingsverplichtingen worden opgeschort tot het einde van die 
driemaandsperiode. Daarbij is het niet zo dat voor ieder van die afzonderlijke betalingsverplichtingen 
een afzonderlijke driemaandsperiode geldt: zij lopen allemaal mee tot aan het einde van de 
uitstelperiode die geldt voor de aanslag waarvoor een verzoek is gedaan. Als men langer uitstel wil, 
kan om aanvullend uitstel worden verzocht, maar dan zal men wel aanvullende informatie moeten 
verstrekken. 

1.4.2 Langer dan drie maanden 

Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Dit kan niet 
online, maar moet schriftelijk. De ondernemer kan direct om de langere uitsteltermijn vragen of binnen 
de periode van drie maanden na zijn eerste uitstelverzoek een aanvullend/aangepast verzoek doen. 
 
Een verzoek om uitstel langer dan drie maanden moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 
a. De bestaande betalingsproblemen maken langer uitstel noodzakelijk. 
b. Deze betalingsproblemen zijn hoofdzakelijk door de coronacrisis ontstaan. 
c. Er is voor de belastingschuld waarvoor het uitstel wordt gevraagd voldaan aan de aangifteplicht. 
d. Het gevraagde uitstel heeft betrekking op een of meer belastingen genoemd in goedkeuring 1. 
e. De ondernemer verklaart dat geen bonussen worden uitgekeerd aan de raad van bestuur en de 
directie van de onderneming, geen dividend wordt uitgekeerd en geen eigen aandelen worden 
ingekocht in de periode vanaf het indienen van het uitstelverzoek tot en met de datum van de 
vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Onder bonussen worden mede 
begrepen winstuitdelingen en andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben. Deze 
voorwaarde ziet niet op bonussen, dividenden en aandelen waarvan de uitbetaling en inkoop na het 
uitstelverzoek plaatsvinden, maar de daaraan ten grondslag liggende beslissing die in 2019 is 
genomen. 
f. Als de totale belastingschuld ten tijde van ontvangst van het verzoek om uitstel € 20.000 of meer 
bedraagt, is een verklaring van een derde-deskundige vereist. De derde-deskundige moet verklaren 
dat het aannemelijk is dat de financiële problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan. 
Een derde-deskundige is bijvoorbeeld een externe consultant, een externe financier, een 
brancheorganisatie of de belastingadviseur of accountant van de ondernemer. Het mag niet iemand 
uit de eigen onderneming zijn of een persoon die (objectief bezien) deskundigheid mist. De verklaring 
van de derde-deskundige is vormvrij en moet inhoudelijk in ieder geval de volgende elementen 
bevatten: 
 

 Een verklaring dat aannemelijk is dat er sprake is van werkelijke betalingsproblemen op het 
moment van het verzoek om uitstel of naar verwachting op korte termijn daarna. Bij ‘korte 
termijn’ valt te denken aan de periode waarin de coronabeperkingen van het kabinet voor de 
betreffende ondernemers gelden (bijvoorbeeld sluiting van de horeca, sportaccommodaties en 
het verbod op evenementen). 

 Een verklaring dat aannemelijk is dat deze betalingsproblemen hoofdzakelijk door de 
coronacrisis zijn ontstaan. 

 Een liquiditeitsprognose die volgens de derde-deskundige plausibel is. Deze prognose is 
opgesteld aan de hand van de feiten en omstandigheden die op het moment van het indienen 
van het verzoek om uitstel van betaling bekend zijn. 

 In de toelichting bij de verklaring geeft de derde-deskundige aan welke documenten of 
gegevens door de ondernemer zijn verstrekt, zo nodig voorzien van een nadere toelichting. 
Een zogenoemde assuranceverklaring die aangeeft dat de ondernemer voldoet aan de 
voorwaarden is niet vereist. 
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Er wordt geen uitstel van betaling verleend en verleend uitstel van betaling wordt ingetrokken als de 
belangen van de staat zich tegen (verder) uitstel verzetten. 

1.4.3 Geen boete 

De verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen van aanslagen waarvoor bijzonder uitstel geldt, blijft 
achterwege of wordt teruggedraaid. Het gaat om betalingsverzuimen begaan in de periode van 12 
maart 2020 tot aan de datum dat het bijzonder uitstel van betaling eindigt.  
De boete wordt, waar deze toch is opgelegd, ambtshalve vernietigd. Bezwaar maken is niet nodig. 
 
In de situatie dat uitstel van betaling is gevraagd maar inmiddels door verbetering van de financiële 
positie betaling wel mogelijk is, vernietigt de Belastingdienst eveneens de betalingsverzuimboete, mits 
de ondernemer de naheffingsaanslag tijdig betaalt. Bezwaar maken tegen de betalingsverzuimboete 
is niet nodig.  

1.4.4 Geen verrekening 

Gedurende de periode dat het bijzondere uitstel van betaling loopt, verrekent de Belastingdienst geen 
belastingteruggaven met de belastingschuld waarvoor uitstel van betaling is verleend. Er wordt wel 
verrekend als de ondernemer hierom verzoekt of de belangen van de staat worden geschaad. 
Rechten bij invoer worden wel verrekend. 

1.4.5 Geen uitstel 

De Belastingdienst verleent geen bijzonder uitstel van betaling en trekt een verleend bijzonder uitstel 
van betaling weer in als de belangen van de staat zich tegen (verder) uitstel verzetten. Dit is onder 
meer het geval als gevreesd wordt voor misbruik van de situatie waardoor verhaalsmogelijkheden in 
gevaar komen. 

1.4.6 Verlenging verkregen uitstel 

Als het verkregen uitstel voor drie maanden binnenkort afloopt en de ondernemer heeft behoefte aan 
verdere verlenging, dan dient hij dat apart aan te vragen, met – bij voorkeur – een onlineformulier. Een 
door de Belastingdienst verleende verlenging geldt totdat de Belastingdienst dit intrekt. Tot en met 31 
december 2020 kan een eerdere aanvraag voor bijzonder uitstel van betaling worden verlengd. De 
regeling voor bijzonder uitstel van betaling eindigt uiterlijk 31 december 2020. 

1.4.7 Intrekking uitstel 

Het verleende bijzondere uitstel van betaling heeft een tijdelijk karakter. De Belastingdienst trekt het in 
zodra de omstandigheden dit mogelijk maken. Vanaf de intrekking van het uitstel moeten lopende 
fiscale verplichtingen, zoals de afdracht van omzetbelasting en loonheffingen, weer worden 
nagekomen. 

1.4.8 Tot 1 januari 2021 

Het versoepelde uitstelbeleid gold aanvankelijk tot 19 juni 2020. Maar het kabinet heeft deze 
einddatum op 28 mei 2020 verschoven naar 1 oktober 2020. 
Op 28 augustus 2020 heeft het kabinet besloten dat de periode om uitstel van belasting aan te vragen 
of te verlengen eindigt op 1 oktober 2020. Dit betekent dat het versoepelde uitstelbeleid voor alle 
ondernemers uiterlijk op 1 januari 2021 afloopt. 

1.4.9 Betalingsregeling 

Belastingplichtigen die met gebruikmaking van de uitstelfaciliteit een belastingschuld hebben 
opgebouwd, krijgen de mogelijkheid om deze gespreid over de periode 1 juli 2021 tot 1 juli 2024 af te 
lossen. Men betaalt dan 36 maanden lang maandelijks een vast bedrag. Eerder of versneld aflossen 
kan uiteraard. Waar afbetalen in 36 maanden niet mogelijk is, zal de Belastingdienst samen met de 
ondernemer kijken of er een maatwerkoplossing mogelijk is. Als de betalingsregeling loopt, verrekent 
de Belastingdienst geen belastingteruggaven met de belastingschuld. Ook wordt er in die periode 
geen zekerheid gevraagd voor de schuld. 
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2 Meldingen aan de fiscus 

2.1 Algemeen 

Bij continuïteitsproblemen zijn twee meldingsregelingen van belang:  
- melding betalingsonmacht en  
- melding inzake bodemrecht  
 

2.2 Melding betalingsonmacht 

2.2.1 Tijdstip van melding 

Art. 36 e.v. Iw 1990 regelt de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden en 
de verplichting tot melding van betalingsonmacht. Als de rechtspersoon niet in staat is om 
verschuldigde belastingen/premies te voldoen, dient uiterlijk binnen twee weken na de dag waarop de 
belasting behoorde te zijn afgedragen of voldaan, daarvan melding te worden gedaan. Dit is twee 
weken na de dag waarop de belasting op aangifte dient te zijn betaald of, ingeval een 
naheffingsaanslag is opgelegd, uiterlijk twee weken na de vervaldag van die aanslag.  
 
Het begrip betalingsonmacht is erg ruim en omvat niet alleen de blijvende toestand van niet-betalen, 
maar ook tijdelijke betalingsmoeilijkheden.  

2.2.2 Wijze van melding 

De betalingsonmacht moet schriftelijk worden gemeld. Niet schriftelijk melden betekent dat een niet 
rechtsgeldige melding van betalingsonmacht is gedaan en leidt tot ‘omkering’ van de bewijslast (van 
kennelijk onbehoorlijk bestuur). 

2.2.3 Inhoud van de melding 

De melding moet gegevens bevatten van de aangiften en/of naheffingsaanslagen waarvoor 
betalingsonmacht bestaat en wordt gemeld. Tevens moet bij de melding inzicht worden gegeven in de 
omstandigheden die tot de betalingsonmacht hebben geleid. 

2.2.4 Wie kunnen melden 

Ieder die het lichaam rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, kan de melding doen. Daarnaast is iedere 
bestuurder bevoegd om namens het lichaam te melden. Dus ook niet of niet zelfstandig 
vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders. 

2.2.5 Geldigheidsduur van melding 

Een geldige melding van betalingsonmacht blijft van kracht zolang er nog betalingsachterstand is met 
betrekking tot de belastingschulden. 

2.2.6 Gevolgen niet rechtsgeldige en wel rechtsgeldige melding 

Bij een niet rechtsgeldige melding van betalingsonmacht, bijvoorbeeld omdat die te laat is gedaan, is 
er een wettelijk vermoeden dat het lichaam kennelijk onbehoorlijk is bestuurd. Op de bestuurder rust 
vervolgens een dubbele bewijslast. Hij moet ten eerste aannemelijk maken dat het aan hem niet te 
wijten is dat het lichaam geen (rechtsgeldige) melding heeft gedaan. Lukt dat, dan moet in de tweede 
plaats het vermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur nog weerlegd worden. 
 
Heeft een rechtsgeldige melding van betalingsonmacht plaatsgevonden, dan kan een bestuurder 
slechts aansprakelijk worden gesteld als de ontvanger aannemelijk maakt dat sprake is van kennelijk 
onbehoorlijk bestuur in de drie jaren voorafgaand aan het tijdstip van de melding en dat het niet 
betalen van de belastingen/premies hiervan een gevolg is. 
 



 

© SRA-Vaktechniek  Pagina 6 

2.2.7 Bijzondere regeling coronacrisis 

In het Besluit Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis (laatste update van 29 
september 2020, nr. 2020-19833) is goedgekeurd dat een verzoek om uitstel van betaling op basis 
van dit besluit ook tevens geldt als een tijdige melding van betalingsonmacht, tenzij achteraf blijkt dat 
de betalingsonmacht niet hoofdzakelijk verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis. 
 
Let op! Een dergelijk verzoek om uitstel van betaling kan pas worden aangevraagd zodra een 
naheffingsaanslag is opgelegd (wegens niet voldoen of afdragen van verschuldigde belasting). Een 
dergelijke naheffingsaanslag wordt in de regel pas opgelegd nadat de betalingstermijn ruimschoots is 
verstreken. Betalingsonmacht moet echter worden gemeld uiterlijk twee weken nadat dit zich heeft 
voorgedaan. Met betrekking tot de melding van het niet (tijdig) kunnen voldoen of afdragen op aangifte 
bepaalt art. 7 lid 1 Uitvoeringsbesluit Invordering 1990 dat de melding binnen twee weken nadat de 
belasting op aangifte had moeten worden afgedragen of voldaan moet worden gemeld. De 
naheffingsaanslagen wegens het (niet) tijdig voldoen of afdragen op aangifte worden later opgelegd.  
De melding is dan dus te laat.  
 
Het lijkt dan ook raadzaam om zekerheidshalve de reguliere termijn voor de melding van 
betalingsonmacht aan te blijven houden. Op basis van de rechtspraak dient er rekening mee te 
worden gehouden dat niet een succesvol beroep kan worden gedaan op hetgeen in het voornoemde 
Besluit is vermeld.  

2.3 Meldingsregeling bodemrecht 

2.3.1 Mededelingsplicht art. 22bis Invorderingswet 1990 

In art. 22bis Iw 1990 is een mededelingsplicht opgenomen voor kredietverstrekkers, zoals bezitloos 
pandhouders en overige derden die geheel of gedeeltelijk recht hebben op een bodemzaak, zoals 
financiële lessors en huurverkopers. Zij moeten de ontvanger melden als zij van plan zijn handelingen 
te verrichten die ertoe leiden dat zaken niet meer als bodemzaken kwalificeren. De mededelingsplicht 
geldt niet als sprake is van reële eigendom van bodemzaken, waaronder begrepen zaken die 
operationeel zijn geleased. Ook geldt de mededelingsplicht niet als de waarde van de bodemzaken 
minder bedraagt dan € 10.000.  
 
De handelingen die moeten worden gemeld, zijn niet alleen rechtshandelingen (zoals het omzetten 
van een bezitloos pandrecht in een vuistpand). Ook feitelijke handelingen kunnen onder de 
mededelingsplicht vallen. Zoals het weghalen van zaken van de bodem van de belastingschuldige. 
Ook kan in dit verband worden gedacht aan handelingen – onder aansporing van de bezitloos 
pandhouder – verricht door de belastingschuldige zelf of door een vierde, waardoor een zaak niet 
meer als bodemzaak kwalificeert.  
 
Per 1 januari 2018 geldt krachtens art. 22bis lid 3 Iw 1990 ook voor de belastingschuldige zelf (naast 
de pandhouder en overige derden als bedoeld in artikel 22bis lid 2) de verplichting mededeling te 
doen van het voornemen van een te verrichten handeling waardoor de zaak niet meer kwalificeert als 
bodemzaak. Dit om bepaalde verhaalsconstructies tegen te gaan.  
 
De belastingschuldige hoeft niet te melden als de pandhouder of derde al heeft gemeld.  
 
Niet iedere handeling hoeft te worden gemeld. Handelingen die worden verricht in de normale 
uitoefening van het beroep of bedrijf van de belastingschuldige vallen buiten de mededelingsplicht.  
Art. 22bis.3 Leidraad Invordering 2008 regelt dat onder ‘handelingen die worden verricht in de normale 
uitoefening van het bedrijf of beroep van de belastingschuldige’ dienen te worden verstaan 
vervangingsinvesteringen of andere handelingen die nadrukkelijk in het teken staan van de continuïteit 
van het bedrijf of beroep van de belastingschuldige, zoals dat bedrijf ten tijde van die handeling wordt 
gevoerd onderscheidenlijk het beroep wordt uitgeoefend. Niet onder handelingen in de normale 
uitoefening van het beroep of bedrijf worden verstaan handelingen die plaatsvinden met het oogmerk 
zekerheid uit te winnen of te versterken.  
 
Zodra de melding wordt gedaan, krijgt de ontvanger vier weken de tijd om te beslissen of hij 
(bodem)beslag op deze zaken zal gaan leggen. Een melding kan dus ertoe leiden dat financiers hun 



 

© SRA-Vaktechniek  Pagina 7 

zekerheden zien verdwijnen. Met als mogelijk gevolg dat deze zich zullen willen terugtrekken 
(opzegging van de financiering). Het is uiteraard zaak een dergelijk risico tijdig in te schatten.  

2.3.2 Besluit noodmaatregelen coronacrisis 

In art. 3.3.1. Besluit noodmaatregelen coronacrisis (Besluit van 29 september 2020, nr. 2020-19833) 
zijn twee versoepelingen opgenomen ten aanzien van de hiervoor vermelde mededelingsplicht.  
 
“Goedkeuring 1 
Ik keur goed dat, in afwijking van artikel 22bis.1, ad 1.B.c LI, de verplichting tot mededeling, bedoeld in 
artikel 22bis, tweede lid of derde lid IW niet geldt in het geval de derde en de belastingschuldige in 
verband met de gevolgen van de coronacrisis nader zijn overeengekomen dat de termijn waarbinnen 
de vordering ter zake waarvan het pandrecht of het eigendomsrecht van de derde geldt, dient te 
worden afbetaald, wordt verlengd. 
 
Goedkeuring 2 
Ik keur goed dat in afwijking van artikel 22bis.2, ad a LI, de meldingsplicht van het voornemen om 
rechten op een bodemzaak of bodemzaken uit te oefenen of enigerlei andere handeling te (laten) 
verrichten waardoor het niet meer als bodemzaak kwalificeert, niet van toepassing is als de 
betalingsachterstand is veroorzaakt door de gevolgen van de coronacrisis.” 
 
Indien geen beroep kan worden gedaan op de vrijstelling te melden en er derhalve wel gemeld moet 
worden, krijgt de ontvanger vier weken de tijd om te beslissen of hij (bodem) beslag op deze zaken zal 
gaan leggen. Een melding kan er dus toe leiden dat de financiers hun dekking op deze zaken zien 
verdwijnen, omdat de opbrengst daarvan niet meer aan hen zal toekomen. De kans is dan groot dat 
de financiers zich in dergelijke situaties zullen terugtrekken bij de onderneming, onder meer onder 
opzegging van de financiering. Dit risico moet in een specifiek geval op voorhand zo goed mogelijk 
worden ingeschat (en geëlimineerd). 
 
 
 
 
  

https://www.navigator.nl/document/openCitation/id86e2bc64244a495aadd5f8582ab14976
https://www.navigator.nl/document/openCitation/idd0509a8511094e5bbb52ede381974624
https://www.navigator.nl/document/openCitation/idd0509a8511094e5bbb52ede381974624
https://www.navigator.nl/document/openCitation/idfdb1ed5efb7d4b0cbae4d0a517b38018
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3 Fiscale eenheden 

Fiscale eenheden vennootschapsbelasting en omzetbelasting vormen een bijzonder punt van 
aandacht bij continuïteitsproblemen.  
 

3.1 Fiscale eenheid omzetbelasting 

Bij de fiscale eenheid omzetbelasting is een risico gelegen in de verplichting om in vooraftrek 
genomen omzetbelasting weer terug te moeten betalen op het moment dat redelijkerwijs moet worden 
aangenomen dat de facturen waarvoor de vooraftrek is gepleegd, niet worden voldaan (art. 29 lid 7 
Wet OB). Vennootschappen binnen de fiscale eenheid OB zijn op grond van art. 43 lid 1 Iw 1990 
hoofdelijk aansprakelijk voor deze schuld.  
 
Ter voorkoming van die aansprakelijkheid moet de fiscale eenheid met de risicovennootschap tijdig 
worden verbroken en moet de inspecteur daarvan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.  
 
Hoe kan de fiscale eenheid worden verbroken?  
 
Voor het bestaan van een fiscale eenheid gelden drie cumulatieve voorwaarden: 
 

1. Financiële verwevenheid. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de holding meer dan 50% van de 
aandelen in de werkmaatschappij houdt. 

2. Economische verwevenheid. Hiervan is sprake als vennootschappen dezelfde klantenkring 
hebben, complementaire handelingen verrichten of als de ene vennootschap voor een 
belangrijk deel handelingen verricht ten behoeve van een andere vennootschap binnen de 
groep. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een vennootschap uit de groep meer dan 50% van 
de omzet realiseert bij een andere vennootschap uit de groep.  

3. Organisatorische verwevenheid. Aan deze voorwaarde wordt bijvoorbeeld voldaan als 
verschillende vennootschappen in de groep onder leiding van één persoon staan, of eenzelfde 
groep van personen waarvan meer dan de helft dezelfde personen zijn. 
 

Als in een concrete situatie feitelijk aan deze drie voorwaarden wordt voldaan, is sprake van een 
fiscale eenheid omzetbelasting. Als het bestaan door middel van een beschikking wordt bevestigd, 
kunnen de leden van de fiscale eenheid onderling aansprakelijk worden gesteld voor btw-schulden. 
 
Voor het verbreken van de fiscale eenheid omzetbelasting is nodig dat de feitelijke situatie zodanig 
wordt gewijzigd dat niet meer aan een of meer van de drie cumulatieve voorwaarden wordt voldaan.  
 
De financiële verwevenheid kan doorbroken worden door het tussenplaatsen van een stichting 
administratiekantoor (STAK). De STAK houdt dan de aandelen met de daaraan verbonden 
zeggenschap. Het bestuur van de STAK oefent die zeggenschap uit. In ruil voor de aandelen 
werkmaatschappij geeft de STAK certificaten uit die het economisch belang bij de aandelen (dividend, 
waardestijging) belichamen. De financiële verwevenheid wordt echter niet verbroken met een STAK 
als de certificaathouder (of de aandeelhouder daarvan) de doorslaggevende zeggenschap in het 
STAK-bestuur heeft.  
 
Een andere route kan bijvoorbeeld zijn om de managementovereenkomst tussen holding en 
werkmaatschappij te verbreken en een duidelijke scheiding in bestuur van werkmaatschappij en 
bestuur van holding aan te brengen (doorberekening van de organisatorische verwevenheid).  

3.2 Fiscale eenheid vennootschapsbelasting 

Bij de fiscale eenheid vennootschapsbelasting speelt het punt dat als een lid van de fiscale eenheid 
haar crediteuren niet meer kan betalen en failliet gaat en dit faillissement eindigt zonder (volledige) 
voldoening van die crediteuren, de onbetaald gebleven schulden vrijvallen in de winst van de fiscale 
eenheid.  
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Het voorkomen van deze vrijval door ontvoeging van de dochter wordt bestreden door art. 15aj lid 3 
Wet Vpb (ontvoeging in het zicht van liquidatie). Ook toepassing van die bepaling leidt tot vrijval van 
de onbetaalde schulden binnen fiscale eenheid. Bij de moeder wordt dan afgerekend over de lagere 
bedrijfswaarde van de externe schulden van de noodlijdende dochter. 
 
Een te volgen route kan zijn om de dochter te ontvoegen en haar daarbij haar aandeel in de fiscale 
verliezen mee te geven (o.g.v. art. 15af Wet Vpb). Faillissement van de dochter moet dan worden 
voorkomen (bijvoorbeeld met een crediteurenakkoord). De vrijvalwinst, voortvloeiend uit het 
crediteurenakkoord, zal dan (grotendeels) kunnen worden weggestreept tegen de meegekregen 
verliezen. Door het meegeven van verliescompensatie wordt voorkomen dat de belastingheffing over 
de vrijval alsnog tot faillissement van de dochter leidt. (NB De kwijtscheldingsvrijstelling geldt namelijk 
niet als het akkoord ziet op een vennootschap die zich in een fiscale eenheid vennootschapsbelasting 
bevindt (art. 15ac lid 2 Wet Vpb) of die de afgelopen zes jaar in een dergelijke eenheid heeft gezeten 
(art. 8, lid 4 Wet Vpb).) 
 
Hoe dan ook is het raadzaam om steeds – ook in ‘goede tijden’ – kritisch te kijken naar de 
redenen/noodzaak om een fiscale eenheid te vormen of handhaven.  
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4 Groepsvorderingen 

4.1 13ba-/13b-vordering 

Vaak zullen verlieslijdende vennootschappen mede vanuit de groep gefinancierd zijn. De fiscale status 
en behandeling van groepsvorderingen verdienen dan bijzondere aandacht.  
 
Leningen aan een deelneming die door de schuldeiser geheel of gedeeltelijk ten laste van de fiscale 
winst fiscaal zijn afgewaardeerd, worden gevolgd door art. 13ba Wet Vpb. Op het moment dat 
dergelijke leningen worden kwijtgescholden, worden omgezet in aandelen of anderszins in fiscale zin 
als eigen vermogen gaan functioneren, moet door de schuldeiser een fiscale winst ter grootte van de 
eerdere afwaardering worden genomen.  
 
Acute Vpb-heffing kan veelal voorkomen worden door het vormen van een opwaarderingsreserve. 
Echter, op het moment dat de sanering slaagt en de deelneming winstgevend wordt, zal alsnog fiscale 
winst moeten worden genomen in de vorm van vrijval van de opwaarderingsreserve.  
 
Art. 13b Wet Vpb kent een vergelijkbare regeling – terugname van de afwaardering – voor de situatie 
dat een fiscaal afgewaardeerde vordering op een deelneming wordt vervreemd aan een verbonden 
vennootschap of natuurlijk persoon, of wordt overgebracht naar het vermogen van een buitenlandse 
onderneming. Hier bestaat echter niet de mogelijkheid van vorming van een opwaarderingsreserve.  

4.2 Deelnemerschapslening 

Een deelnemerschapslening is een lening die onder zodanige voorwaarden is aangegaan dat deze 
feitelijk functioneert als eigen vermogen van de belastingplichtige. De criteria hiervoor zijn, kort 
gezegd, winstafhankelijkheid van de rentevergoeding, achterstelling van de lening bij alle concurrente 
crediteuren en een onbepaalde looptijd.  
 
Het afwaarderingsverlies op een deelnemerschapslening is fiscaal niet aftrekbaar. Om het verlies toch 
te kunnen nemen, zal liquidatie van de deelneming nodig zijn, waarmee het verlies als liquidatieverlies 
kan worden genomen (art. 13d lid 1 Wet Vpb). Hierop is de deelnemingsvrijstelling niet van 
toepassing.  
 
Een van de voorwaarden voor verliesneming is dat de liquidatie van de deelneming is voltooid (art. 
13d lid 11 Wet Vpb). Bij een faillissement moet dus het faillissement volledig zijn afgewikkeld.  
Buiten faillissement kan uit eigen beweging geliquideerd worden.  
 
Prinsjesdag 2020 
De mogelijkheid tot het nemen van liquidatieverlies wordt mogelijk verder aan regels gebonden. Op 
Prinsjesdag 2020 is daartoe het wetsvoorstel Beperking van de liquidatie- en stakingsverliesregeling 
ingediend. In de eerste plaats stelt dit wetsvoorstel nadere voorwaarden aan het nemen van een 
liquidatieverlies, voor zover dit meer bedraagt dan € 5 miljoen. Namelijk: 
  

 de belastingplichtige moet een qua zeggenschap kwalificerend belang hebben (>50%) in het 
ontbonden lichaam (kwantitatieve voorwaarde); en  

 het ontbonden lichaam is gevestigd in Nederland, een andere lidstaat van de EU, de EER of 
een staat waarmee de EU een specifieke associatieovereenkomst heeft gesloten (territoriale 
voorwaarde).  

 
Daarnaast wordt een temporele voorwaarde voorgesteld: een liquidatieverlies is slechts aftrekbaar 
indien de liquidatie plaatsvindt binnen een termijn van drie kalenderjaren na het kalenderjaar waarin 
de onderneming (nagenoeg) geheel is gestaakt dan wel het besluit daartoe is genomen. Tegenbewijs 
is mogelijk. Deze maatregel bestrijdt het zo gunstig mogelijk ‘timen’ van liquidatieverlies.  
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4.3 Onzakelijke lening 

Vrijwel standaard zal de Belastingdienst bij een fiscale afwaardering van groepsvorderingen het 
standpunt innemen dat sprake is van ‘onzakelijke lening’, conform de in jurisprudentie ontwikkelde 
kaders. De onzakelijke lening is een lening die civielrechtelijk en fiscaal weliswaar wordt aangemerkt 
als lening, maar waarvan de afwaardering niet aftrekbaar is vanwege een onzakelijk debiteurenrisico. 
De geldlening is verstrekt onder zodanige omstandigheden en voorwaarden dat een onafhankelijke 
derde deze geldlening onder die condities niet of alleen tegen een winstdelende rente zou hebben 
verstrekt.  
 
Of sprake is van een onzakelijke lening hangt af van feiten en omstandigheden. Zaken die een rol 
kunnen spelen bij de vaststelling van een onzakelijke lening zijn bijvoorbeeld: 
 

 het al dan niet aanwezig zijn van een leningsovereenkomst; 
 het feitelijk betalen dan wel het bijschrijven van de rente; 
 de voorwaarden waaronder een lening is verstrekt: denk aan aanwezigheid van (reële) 

zekerheden, of er een aflossingsschema is overeengekomen en of de voorwaarden in de 
overeenkomst ook worden nageleefd; 

 de toekomstverwachtingen bij de schuldenaar ten tijde van het verstrekken van de lening. 
 
In de praktijk vormt dit vaak een aanzienlijke hobbel voor verliesneming op oninbare vorderingen.  
 
Wat dan resteert, is het uiteindelijk nemen van het verlies als liquidatieverlies bij liquidatie van de 
deelneming. De Hoge Raad heeft beslist dat een (niet-aftrekbaar) verlies op een onzakelijke lening in 
een dergelijke situatie leidt tot een ophoging van het voor de deelneming opgeofferde bedrag in de zin 
van art. 13d Wet Vpb.1 Waarmee dit verlies uiteindelijk volgens de regels van art. 13d Wet Vpb als 
liquidatieverlies kan worden genomen.  
 
De voorkeur heeft het uiteraard om geen verlies te hoeven nemen, dus tijdig dergelijke vorderingen af 
te wikkelen (betaling/verrekening). Hierbij zal men zorgvuldig te werk moeten gaan, gelet op het risico 
van aantasting daarvan door de curator (actio pauliana).  
 

 
1 HR 25-11-2011, ECLI:NL:HR:2011:BR4807 
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5 Verliesverrekening 

5.1 Carry back 

Verlies kan één jaar worden terug gewenteld, dus verrekend worden met de winst van het aan het 
verliesjaar voorafgaande boekjaar (carry back).  
 
Een vennootschap in zwaar weer kan mogelijk in aanmerking komen voor een carry back-teruggaaf. 
Is sprake van een fiscale eenheid Vpb, dan zal de teruggaaf uit hoofde van verliesverrekening aan de 
moeder toekomen.  
 
Zijn de betalingsproblemen richting fiscus al opgelopen, dan is hierbij tevens van belang dat de 
teruggaaf Vpb op grond van art. 24 Inv.w. 1990 direct verrekend kan worden met bijvoorbeeld 
openstaande omzetbelasting- en loonbelastingschulden. De carry back-teruggaaf aan de moeder in 
een fiscale eenheid Vpb kan bovendien worden verrekend met belastingschulden van dochters in die 
fiscale eenheid. Bij een verbreking van de fiscale eenheid, om dergelijke effecten te voorkomen, kan 
men op andere hobbels stuiten, zie paragraaf 3.2 (vrijval van schuld, waardering op werkelijke 
waarde).  
 
Een punt van aandacht is teves de vraag of de carry back-teruggaaf niet al verpand is aan de bank.  
(NB Zo’n verpanding zal niet afdoen aan de verrekeningsmogelijkheden die de Belastingdienst als 
hiervoor heeft aangegeven. Tenzij met de verpanding aan de bank expliciet is ingestemd.)  
 
Prinsjesdag 2020 
Voorgesteld wordt om per 1 januari 2022 aanpassingen te doen met betrekking tot verliesverrekening 
in de vennootschapsbelasting. Een van de aanpassingen betreft het maximeren van 
verliesverrekening, zowel bij voorwaartse als bij achterwaartse verrekening. Volgens het voorstel 
zullen verliezen tot ten hoogste een belastbare winst van € 1 miljoen + 50% van de winst boven € 1 
miljoen verrekenbaar zijn. Daarentegen wordt een onbeperkt voorwaartse verliesverrekening 
voorgesteld. 

5.2 Carry forward  

5.2.1 Systematiek 

Verliezen die zijn geleden in boekjaren tot 2019 zijn negen jaar voorwaarts verrekenbaar. Verliezen in 
boekjaren vanaf 1 januari 2019 zijn volgens de huidige wet zes jaar voorwaarts verrekenbaar.  
 
Bij wijze van overgangsrecht is bepaald dat een verlies geleden in 2019 eerder verrekend wordt dan 
een verlies geleden in 2017 en 2018. Een verlies geleden in 2020 wordt eerder verrekend dan een 
verlies in 2018.  
 
Prinsjesdag 2020 
Als hiervoor opgemerkt, wordt in een daartoe strekkende nota van wijziging op het Belastingplan 2021 
voorgesteld om per 1 januari 2022 de regels voor verliesverrekening in de vennootschapsbelasting te 
wijzigen. Een van de aanpassingen betreft het maximeren van verliesverrekening, zoals onder 
paragraaf 5.1 beschreven. Dit geldt ook voor carry forward.  
 
Een andere wijziging betreft de termijn voor carry forward: deze wordt onbeperkt.  

5.2.2 Carry forward/vrijval van schulden bij crediteurenakkoord 

Een crediteurenakkoord zal tot gevolg hebben dat het kwijtgescholden deel van schulden in de fiscale 
winst valt. Die winst wordt verrekend met eventueel aanwezige verliescompensatie (carry forward). 
Het meerdere valt onder voorwaarden onder de zogeheten kwijtscheldingswinstvrijstelling. Deze 
vrijstelling geldt, zoals eerder opgemerkt, echter niet als het akkoord ziet op een vennootschap die 
zich in een fiscale eenheid vennootschapsbelasting bevindt (art. 15ac lid 2 Wet Vpb) of die de 
afgelopen zes jaar in een fiscale eenheid heeft gezeten (art. 8 lid 4 Wet Vpb).  
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Wat betreft de verliesverrekening zijn er methoden om met crediteuren een akkoord te sluiten, onder 
instandhouding van carry forward.  
 
Voorwaardelijke kwijtschelding 
In de eerste plaats kan een voorwaardelijke kwijtschelding met een crediteur worden 
overeengekomen. Bijvoorbeeld 5 jaar lang 10% van de vordering voldoen en onder die voorwaarde 
wordt in jaar 6 het restant van de vordering (50%) kwijtgescholden. Indien deze afspraken het mogelijk 
maken om weer winst te maken, kunnen deze winsten worden verrekend met voorwaarts 
verrekenbare verliezen. Carry forward wordt dan dus benut. De definitieve kwijtschelding van de 
restantvordering (50%) na 5 jaar valt dan – als alle verliezen verrekend zijn – onder de 
kwijtscheldingswinstvrijstelling (mits aan de voorwaarden van art. 3.13 lid 1 sub a Wet IB 2001 is 
voldaan).  
 
Overnameconstructie 
Dit houdt kort gezegd in dat de vorderingen van de crediteuren door een derde worden overgenomen 
tegen betaling van een gedeelte van de nominale waarde. De koper van deze vorderingen is 
doorgaans een vennootschap die al een voor de deelnemingsvrijstelling kwalificerend aandelenbelang 
heeft in de schuldenaar. De overgenomen vordering wordt door deze koper vervolgens omgezet in 
aandelenkapitaal in de schuldenaar voor de nominale waarde van deze vordering. Stijgen die 
aandelen in waarde, dan is dat vrijgesteld op grond van de deelnemingsvrijstelling. Dit is althans wat 
beoogd wordt bij een dergelijke structurering. Rekening is te houden met antimisbruikregels (art. 
13b/13ba Wet Vpb). Hierbij moet zorgvuldig te werk worden gegaan.  
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6 Coronareserve  

6.1 Algemeen 

Voor veel belastingplichtigen zal het resultaat in 2020 aanmerkelijk lager zijn dan in voorgaande jaren 
en in veel gevallen zal bovendien sprake zijn van een verlies. Pas nadat de aangifte 2020 is afgerond, 
hetgeen soms pas in 2022 het geval zal zijn, zou het verlies over 2020 achterwaarts verrekend 
kunnen worden met winst uit 2019 (of eerder als het natuurlijke personen betreft).  
Ondernemers dienen dan lang op de teruggave over 2019 te wachten. Om hieraan tegemoet te 
komen, bestaat voor belastingplichtigen in de Vpb de mogelijkheid om in 2019 ten laste van het 
resultaat een coronareserve te vormen ter grootte van het te verwachten verlies over 2020. Op die 
manier kan de winst over 2019 tot maximaal nihil worden teruggebracht.  

6.2 Coronareserve, dotatie, voorwaarden en vrijval  

Op grond van het besluit van 6 mei 2020, nr. 2020-9594, Stcrt 2020, 26066, kunnen Vpb-plichtigen 
over 2019 een reserve vormen ten laste van de winst. Met dit besluit is vooruitgelopen op het in het 
Belastingplan 2021 opgenomen wetsvoorstel Fiscale coronareserve.  
 
De dotatie aan de reserve bedraagt als gezegd maximaal het verwachte coronagerelateerde verlies 
over 2020. Een tweede beperking is dat de dotatie nooit meer mag bedragen dan de omvang van de 
winst over 2019. Door de dotatie aan de reserve kan derhalve over 2019 geen verlies ontstaan.  
 
Indien sprake is van een gebroken boekjaar, kan de reserve worden gevormd in het laatste boekjaar 
dat eindigt in de periode 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020. Als sprake is van een lang eerste 
boekjaar (stel bijvoorbeeld 2018-2019 als eerste lange boekjaar) lijkt de dotatie niet begrensd te 
hoeven blijven tot de winst die toerekenbaar is aan 2019, maar lijkt de gehele winst over dat lange 
boekjaar (en derhalve inclusief het deel daarvan dat toerekenbaar is aan 2018) het maximum van de 
dotatie te vormen. Als het eerste lange boekjaar eindigt op 31 december 2020, komt vorming van een 
reserve uiteraard niet aan de orde. Een in 2019 gevormde reserve dient (uiterlijk) vrij te vallen in het 
boekjaar 2020.  
 
Als sprake is van een gebroken boekjaar, dient de reserve vrij te vallen in het eerste boekjaar dat volgt 
op het boekjaar waarin de reserve is gevormd. Behalve door de winst over 2019, wordt de dotatie aan 
de coronareserve begrensd door de omvang van het coronagerelateerde verlies. Uit de toelichting 
volgt dat onder meer het verlies dat ontstaat doordat de bedrijfsvoering door de coronamaatregelen 
moest worden gestaakt een coronagerelateerd verlies is. Denk daarbij aan de sluiting van de horeca. 
Uiteraard zal deze duiding in de praktijk de nodige vragen gaan oproepen. Kan bijvoorbeeld een 
debiteurenverlies, dat wordt geleden omdat een afnemer – actief in de horeca – is gefailleerd, 
kwalificeren als ‘coronagerelateerd verlies’? Dit verlies wordt niet veroorzaakt door de eigen 
bedrijfsvoering, maar door die bij een afnemer. Kunnen verliezen die indirect gerelateerd zijn aan de 
coronacrisis ook in aanmerking worden genomen? En behoren bijvoorbeeld hogere 
verzekeringspremies ook tot een coronagerelateerd verlies? SRA bepleit om niet alleen de directe 
verliezen ter zake van de eigen bedrijfsvoering, maar ook indirecte verliezen tot de dotatiegrondslag te 
rekenen. Een andere kwestie is hoe moet worden omgegaan met elkaar neutraliserende winsten en 
verliezen. Uit de praktijk komen voorbeelden over belastingplichtigen die aanzienlijke koersverliezen 
hebben geleden die zijn opgetreden direct nadat corona toesloeg en de beurskoersen daarop 
reageerden. Stel dat deze belastingplichtige deze aandelen snel verkocht, maar vervolgens op het 
dieptepunt weer aandelen heeft gekocht waardoor het koersverlies in eerste aanleg weer geheel of 
grotendeels is geneutraliseerd. Bestaat het coronaverlies dan slechts uit de koersdaling in eerste 
aanleg of moet het saldo van verliezen en lagere koerswinst op een ander aandelenpakket in 
aanmerking worden genomen? SRA ziet voor beide benaderingen argumenten, althans het 
koersverlies op de al verkochte aandelen is daadwerkelijk gerealiseerd, terwijl de koerswinst op de 
naderhand gekochte aandelen nog niet gerealiseerd hoeft te zijn. In zo’n situatie lijkt neutralisatie ons 
niet noodzakelijk. De dotatie kan nooit hoger zijn dan het te verwachten totale verlies over 2020. 
Indien derhalve wel sprake is van een coronagerelateerd verlies waardoor de winst lager uitvalt, maar 
per saldo nog steeds sprake is van winst, kan geen bedrag worden gedoteerd. Belastingplichtigen 
dienen een zo goed mogelijke inschatting van dit verlies te maken. Uit een mededeling van de 
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staatssecretaris van Financiën volgt dat ondernemers die gebruik willen maken van de mogelijkheid 
tot vorming van een coronareserve, geen verzwaarde bewijslast hebben om aan te tonen op welke 
manier zij hun schatting hebben bepaald. Er bestaat evenmin een verplichting om bewijzen te 
overleggen. Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat de gemaakte inschatting achteraf onjuist blijkt te 
zijn. Het werkelijke coronagerelateerde verlies over 2020 kan zowel hoger als lager zijn dan de 
inschatting. De vraag die dan opkomt, is of die achteraf geconstateerde afwijking tot gevolg heeft dat 
de dotatie aan de coronareserve naderhand kan worden gecorrigeerd. Uit de tekst van het besluit 
wordt dit niet duidelijk. Op grond van HR 11 april 2008, nr. 44 089, BNB 2008/168 staat vast dat feiten 
en omstandigheden die bekend zijn geworden nadat de aangifte is ingediend, maar voor de aanslag 
onherroepelijk wordt, ook in aanmerking kunnen worden genomen. Indien bijvoorbeeld ten tijde van de 
aanslagoplegging blijkt dat het coronagerelateerde verlies lager is dan de dotatie aan de reserve, zou 
op grond van deze jurisprudentie de dotatie aan de coronareserve in de aangifte 2019 verlaagd 
kunnen worden. Indien het feitelijke verlies groter is dan ten tijde van de indiening van de aangifte is 
geschat, zou de dotatie bij de aanslagoplegging of in bezwaar verhoogd kunnen worden. Indien pas 
nadat de aanslag over 2019 definitief is geworden, blijkt dat het coronaverlies lager is of per saldo 
over 2020 (vermoedelijk) nog sprake zal zijn van winst, is de vraag of de aanslag over 2019 middels 
een navorderingsaanslag kan worden hersteld. Het lijkt SRA niet dat dit de bedoeling is. Zolang de 
dotatie was gebaseerd op een zo goed mogelijke schatting en derhalve aan de voorwaarden van het 
besluit is voldaan, lijkt een navorderingsaanslag om deze reden ons niet mogelijk.  

6.3 Coronavoorziening? 

Het feit dat IB-ondernemers geen mogelijkheid hebben voor de vorming van een coronareserve, roept 
de vraag op of wellicht de mogelijkheid bestaat al in de aangifte over 2019 een voorziening te vormen 
ten laste van de winst. De meningen daarover zijn verdeeld. Dr. W. Bruins Slot heeft in WFR 2020/79 
bepleit dat een voorziening kan worden gevormd. Hij is van mening dat einde 2019 de coronacrisis al 
was uitgebroken, zij het dat die zich toen nog niet feitelijk in Nederland had geopenbaard. Om met de 
coronacrisis rekening te houden is, zo meent hij met een beroep op HR 18 juli 1943, B. 7687, evenwel 
niet van belang of de ondernemer eind 2019 subjectief al rekening hield met de komst van de 
coronacrisis. Slechts van belang is of de ondernemer ten tijde van het opmaken van de fiscale balans, 
ergo ten tijde van de indiening van de aangifte over 2019, bekend was met feiten en omstandigheden 
die eind 2019 bestonden. Hij meent dat in maart 2020 bekend werd wat de ernst van de coronacrisis 
was en dat derhalve met ingang van dat moment de ondernemer bij zijn aangifte over 2019 al 
rekening mag houden met de coronacrisis, omdat die eind 2019 al in de wereld bestond. Vervolgens 
is de vraag of aan de drie voorwaarden voor de vorming van een voorziening wordt voldaan. Voldaan 
moet zijn aan het oorsprongvereiste, het toerekeningsvereiste en het behoorlijkekansvereiste. Bruins 
Slot meent dat hieraan wordt voldaan. De coronacrisis bestond immers in 2019 al in de wereld en 
derhalve vinden de uitgaven en kosten daaraan die in 2020 plaatsvinden, hun oorsprong in 2019, 
aldus Bruins Slot. Als de kosten toerekenbaar zijn aan omzet in 2020, kan over 2019 geen voorziening 
worden gevormd. Echter, als de opbrengsten wegvallen en er derhalve geen sprake is van een 
toerekeningsmogelijkheid aan opbrengsten, zou naar zijn oordeel wel een voorziening kunnen worden 
gevormd voor de toekomstige uitgaven. Daarbij noemt hij echter wel voorbeelden van gevallen waarin 
in 2019 al wel sprake was van contractuele verplichtingen tot het doen van uitgaven in 2020. Bruins 
Slot geeft zelf aan dat veel fiscalisten van mening zijn dat niet aan deze voorwaarden wordt voldaan. 
SRA is ook geneigd te vinden dat geen voorziening kan worden gevormd. De reden daarvoor is dat 
naar ons oordeel de toetsing is of de uitgaven ook zouden zijn gedaan als de bedrijfsvoering per 31 
december 2019 zou zijn gestaakt. Uitgaven die dan in 2020 niet meer gedaan zouden behoeven te 
worden, kunnen dan niet worden toegerekend aan de bedrijfsvoering voor 31 december 2019. 
Derhalve kan dan geen voorziening worden gevormd. Dit zou anders kunnen zijn ter zake van 
contractuele verplichtingen die ook in 2020 nog nagekomen moeten worden, ook als de 
bedrijfsvoering per 31 december 2019 zou zijn gestaakt. Men kan dan bijvoorbeeld denken aan 
huurverplichtingen en verplichtingen jegens werknemers die ook nog voldaan moeten worden als de 
bedrijfsvoering zou zijn gestaakt. Voor dergelijke verplichtingen kunnen wij ons wel voorstellen dat een 
voorziening gevormd zou kunnen worden. Daarbij geldt dan echter wel de randvoorwaarde dat die 
uitgaven niet meer toerekenbaar zijn aan opbrengsten in 2020. Of een horecaondernemer die tijdelijk 
gesloten is geweest de huurpenningen, salarissen en andere reeds per 31 december 2019 al 
bestaande contractuele verplichtingen die toerekenbaar zijn aan de periode van sluiting in een 
voorziening kan opnemen, blijft de vraag. Naar ons idee niet. Slechts als de bedrijfsvoering definitief 
zou zijn gestaakt, denken wij dat een voorziening mogelijk is. Een en ander laat onverlet dat met het 
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pleidooi van Bruins Slot wel goede argumenten bestaan om dergelijke contractueel verplichte 
betalingen in een voorziening op te nemen. 
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7 Reorganisatie en verkoop van activa 

In de meeste gevallen zullen bij een bedrijf in moeilijkheden verkopen van activa plaatsvinden of 
worden in een eerdere fase belangrijke activa juridisch gescheiden van acute bedrijfsrisico’s. Hierbij is 
fiscaliteit ook van belang. Hierna gaan we kort in op aandachtspunten wat betreft 
vennootschapsbelasting, omzetbelasting en overdrachtsbelasting.  

7.1 Vennootschapsbelasting 

Met name de voorkoming van belastingheffing over stille reserves/goodwill bij overdrachten tussen 
bv’s is veelal een attentiepunt. Er zijn in de Wet Vpb verschillende faciliteiten gegeven om een 
reorganisatie zonder belastingheffing te laten plaatsvinden:  

- belastingvrije overdracht binnen fiscale eenheid, art. 15 Wet Vpb; 
- bedrijfsfusie, art. 14 Wet Vpb; 
- juridische (af)splitsing, art. 14a Wet Vpb;  
- juridische fusie, art. 14b Wet Vpb. 

 
Deze faciliteiten hebben gemeenschappelijk dat – mits aan specifieke voorwaarden wordt voldaan – 
een afrekening over in overgedragen vermogensbestanddelen aanwezige meerwaarden achterwege 
blijft. Er zijn echter ook belangrijke verschillen. 
 
Vindt een reorganisatie plaats binnen de fiscale eenheid – en worden in dat verband 
vermogensbestanddelen, die stille reserves bevatten, binnen die fiscale eenheid fiscaal geruisloos 
overgedragen (overnemer neemt de boekwaarde en belastingclaim over) – dan geldt een 
sanctietermijn. In beginsel is deze zes jaar. Als de overdrager of de overnemer binnen een termijn van 
zes jaar na de overdracht/reorganisatie wordt ontvoegd, vindt alsnog heffing over de doorgeschoven 
meerwaarde plaats. Deze termijn wordt verkort tot drie jaar als de overdracht in de vorm van 
‘bedrijfsfusie’ binnen fiscale eenheid heeft plaatsgehad (inbreng onderneming of zelfstandig onderdeel 
van een onderneming tegen uitreiking van aandelen, art. 14 Wet Vpb).  
 
Voor de heffing wegens ontvoeging binnen de sanctietermijn bestaat geen uitweg in de vorm van 
tegenbewijs dat er zakelijke overwegingen waren voor de reorganisatie binnen fiscale eenheid. Dit is 
een verschil met de andere reorganisatiefaciliteiten.  
 
Vindt de reorganisatie plaats door middel van een bedrijfsfusie (art. 14 Wet Vpb) of afsplitsing (art. 
14a Wet Vpb) buiten fiscale eenheid, dan geldt namelijk wel een tegenbewijsregeling.  
Heffing blijft, ondanks een verkoop binnen drie jaar (waarbij doorgeschoven meerwaarden onder de 
deelnemingsvrijstelling onbelast worden gerealiseerd), achterwege als de belastingplichtige 
aannemelijk maakt dat de bedrijfsfusie of afsplitsing ‘niet in overwegende mate was gericht op het 
ontgaan of uitstel van belastingheffing’.  
 
Belangrijk daarbij is dat bij bedrijfsfusie/afsplitsing de mogelijkheid bestaat om vooraf zekerheid te 
verkrijgen van de Belastingdienst over de vraag of een latere verkoop van aandelen na de 
bedrijfsfusie/afsplitsing in overwegende mate gericht is geweest op het ontgaan of uitstellen van 
belastingheffing (zie artikel 14 lid 9 Wet Vpb 1969 en artikel 14a lid 9 Wet Vpb 1969). 
 
Conclusie: zowel op het moment van reorganiseren als bij latere vervreemding/verhanging van 
vennootschappen is het belangrijk goed rekening te houden met de verschillen tussen diverse 
faciliteiten en met geldende sanctietermijnen.   
 
 
 
 
 



 

© SRA-Vaktechniek  Pagina 18 

7.2 Omzetbelasting 

7.2.1 Onroerende zaken 

De levering van een onroerende zaak is in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting. Uitzondering is de 
levering voor, op of uiterlijk twee jaar na het tijdstip van eerste ingebruikneming. Een dergelijke 
levering is ‘verplicht’ belast met btw. Bij levering, ook binnen de eigen groep, is het dus van belang om 
vast te stellen wanneer een onroerende zaak voor het eerst in gebruik is genomen.  
Ook de levering van een bouwterrein is een verplicht btw-belaste levering.  
 
Als de levering van een onroerende zaak overeenkomstig de hoofdregel is vrijgesteld, kan er onder 
voorwaarden toch worden geopteerd voor een met omzetbelasting belaste levering. Bijvoorbeeld om 
te voorkomen dat bij aanschaf in aftrek gebrachte voorbelasting (gedeeltelijk) moet worden 
terugbetaald, in geval van verkoop binnen de herzieningstermijn.  
 
Verschil tussen de verplicht btw-belaste levering en de optie belaste levering is dat bij de eerste de 
verkoper de btw incasseert en afdraagt, terwijl bij de optie belaste levering de heffing btw wordt 
verlegd naar de koper (en dus geen onderdeel van de verschuldigde koopprijs uitmaakt).  
 
Art. 24ba lid 1 sub d Wet OB 1968 bepaalt echter dat als een roerende of onroerende zaak wordt 
geleverd aan een ondernemer tot executie van zekerheid (dus bijvoorbeeld de bank oefent een 
hypotheekrecht uit), btw eveneens verlegd wordt naar de afnemer. De bank kan zich dan dus niet 
verhalen op een in de koopsom aanwezige btw-component.  

7.2.2 Roerende zaken 

Zoals hiervoor opgemerkt, geldt een btw-verlegging ook bij levering van roerende zaken als sprake is 
van executie door de houder van een zekerheidsrecht (pandhouder) en het de levering aan een 
ondernemer betreft. De pandhouder kan zich dan dus niet verhalen op over de koopprijs 
verschuldigde btw. Onder ‘executie’ wordt verstaan:  

- openbare verkoop (veiling),  
- verkoop door de pandhouder met toestemming van de voorzieningenrechter en  
- verkoop op grond van een onderlinge afspraak tussen de ondernemer en de pandhouder.  

 
Vaak zal deze verleggingsregeling van toepassing zijn, hetgeen niet wegneemt dat er nog steeds 
situaties kunnen zijn waarin de btw niet is verlegd en de zekerheidshouder zich dus mag verhalen op 
de btw.  
 
Ook dit is een belangrijk aandachtspunt, waar geschoven wordt met activa of activa worden verkocht, 
al dan niet bij executie.   

7.3 Overdrachtsbelasting 

De verkrijging van Nederlandse onroerende zaken is – afgezien van de verplicht btw-belaste levering, 
zie hiervoor – belast met overdrachtsbelasting.  
 
Bij interne reorganisaties kan veelal een beroep worden gedaan op een vrijstelling 
overdrachtsbelasting. Art. 15 lid 1 sub h BRV voorziet in een vrijstelling bij o.a. fusie, splitsing en 
interne reorganisatie. Voor de fusie- en splitsingsvrijstelling geldt als voorwaarde dat het ontwijken van 
(overdrachts)belasting niet het hoofdmotief moet zijn voor de fusie resp. splitsing. Vergelijkbaar met 
voorwaarden voor de vennootschapsbelastingfaciliteiten, echter worden deze door de Vpb-inspecteur 
en de BRV-inspecteur zelfstandig (en soms verschillend) beoordeeld.  
 
Ter voorkoming van misbruik zijn in het Uitvoeringsbesluit BRV (artt. 5bis, 5a, 5b en 5c) ontbindende 
voorwaarden verbonden. De vrijstelling wordt teruggenomen – en dus is alsnog overdrachtsbelasting 
verschuldigd – als een ontbindende voorwaarde wordt vervuld.  
 
Een van die voorwaarden betreft het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten: de (bedrijfs)activiteiten 
moeten gedurende ten minste drie jaar worden voortgezet. Wanneer de activiteiten voortijdig – dit is 
binnen drie jaar – worden beëindigd (bijvoorbeeld bij verkoop, maar ook bij faillissement), wordt als 
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hoofdregel de eerder genoten vrijstelling teruggenomen en is alsnog overdrachtsbelasting 
verschuldigd. Uitzonderingen zijn mogelijk, maar bieden in de praktijk toch vaak geen soelaas. Met 
name ontbreekt een uitzondering voor de voortijdige beëindiging van bedrijfsactiviteiten als gevolg van 
het feit dat de onderneming in financieel zwaar weer is komen te verkeren. 
 
Men dient zich dus te realiseren dat, gelet op het voorgaande, gedwongen staking van activiteiten ook 
kan leiden tot een overdrachtsbelastingclaim. Vooralsnog is hier geen faciliteit voor getroffen.  
 
  



 

© SRA-Vaktechniek  Pagina 20 

8 Omzetbelasting op debiteuren en crediteuren 

8.1 Systematiek Wet op de Omzetbelasting 1968 

De ondernemer die een factuur heeft uitgereikt met daarop de door hem verschuldigde btw, is 
gehouden deze omzetbelasting te vermelden in de aangifte over het tijdvak waarin de factuur is 
uitgereikt. Een factuur dient uiterlijk op de vijftiende dag van de maand die volgt op de maand waarin 
de prestatie is verricht, te zijn uitgereikt. Indien de debiteur ondernemer is en (deels) recht op aftrek 
van voorbelasting heeft, dan is hij gerechtigd de aftrekbare voorbelasting in de aangifte, over het 
tijdvak waarin de factuur is ontvangen, op te nemen. Het moment van recht op aftrek bij de debiteur is 
onafhankelijk van het moment van betaling aan de crediteur. 
 
Dit betekent dat, indien bijvoorbeeld de crediteur zijn prestatie in het eerste kwartaal van 2020 heeft 
verricht en factureert, hij de btw als verschuldigd in de eerste kwartaalaangifte moet vermelden, ook al 
heeft de debiteur op dat moment nog niet betaald. De debiteur mag de voorbelasting in de aangifte 
over het eerste kwartaal 2020 in aftrek nemen, ook al heeft hij zijn schuld op dat moment nog niet 
voldaan. 
 
Op deze wijze werkt de heffing van omzetbelasting vanuit het standpunt van de Belastingdienst 
bezien neutraal. Immers, de door de crediteur op aangifte voldane btw wordt in hetzelfde tijdvak in 
aftrek toegestaan bij de debiteur.  

8.2 De debiteur betaalt niet 

Indien de debiteur zijn schuld uiteindelijk niet (volledig) betaalt, heeft de crediteur, die de door hem op 
de factuur vermelde omzetbelasting op aangifte heeft voldaan, recht op teruggaaf van deze btw. Dit 
recht op teruggaaf ontstaat op het moment dat vast komt te staan dat de vordering definitief (deels) 
niet zal worden betaald. 
 
Dit moment van vast komen te staan dat de vordering niet is en ook niet (volledig) zal worden betaald, 
dient te worden aangetoond door de crediteur (echter zie ook de wettelijke fictie hierna). Het 
definitieve bewijs van oninbaarheid is in de regel het faillissement van de debiteur. Maar er zijn 
uiteraard vele variaties van zekerheid van niet betaald worden denkbaar. 
 
Het is derhalve van belang om vast te stellen dat het definitief vaststaan van niet betalen door de 
debiteur niet aan tijd is gebonden en dat dit bijvoorbeeld reeds in het tijdvak van de aangifte die volgt 
op die waarin de factuur is verwerkt, kan ontstaan. 

8.2.1 Wettelijke fictie 

In art. 29 lid 2 Wet OB 1968 is een fictie opgenomen, inhoudende dat de niet-betaling definitief zal zijn 
indien de vordering een jaar na het opeisbaar geworden zijn nog openstaat. Dat betekent dat de 
crediteur die een vordering, één jaar na het opeisbaar worden, nog niet betaald heeft gekregen, op dat 
moment een wettelijk recht op teruggaaf heeft. 
 
Het bedrag van de teruggaaf dient in de aangifte te worden verwerkt waarin dit recht is ontstaan. 

8.2.2 Alsnog ontvangst na teruggaaf 

Indien de btw van een onbetaalbare vordering is terugontvangen van de Belastingdienst en de 
debiteur (deels) alsnog betaalt, dient de btw die is verschuldigd over deze ontvangst in de aangifte 
over het tijdvak van ontvangst te worden aangegeven. Hierbij moet ervan worden uitgegaan dat het 
(alsnog) ontvangen bedrag inclusief btw is. Over de ontvangst is dus, uitgaande van het 21%-tarief, 
21/121 aan btw verschuldigd. 
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8.3 Positie van debiteuren 

8.3.1 Niet betalende debiteuren 

Indien een debiteur zijn vordering niet betaalt, geldt mutatis mutandis hetzelfde als bij de crediteur. 
 
Indien zijn schuld een jaar na het opeisbaar worden niet is betaald, wordt na het verstrijken van een 
jaar aangenomen dat de schuld niet zal worden betaald. De debiteur dient de in aftrek gebrachte btw 
in het betreffende tijdvak als verschuldigd aan te geven. 
 
Indien hij nadien alsnog betaalt, ontstaat op dat moment een aanvullend recht op teruggaaf. 

8.4 Diversen 

8.4.1 Creditfactuur 

Door het uitreiken van een creditfactuur ontstaat geen zelfstandig recht op teruggaaf ex artikel 29. 
Het uitreiken van een creditfactuur houdt in dat (een deel van) de vordering wordt prijsgegeven. Het 
bijbehorende deel aan omzetbelasting dient te worden verwerkt in de aangifte over het tijdvak waarin 
dit deel wordt prijsgegeven, Hoge Raad 30 maart 2007, nr. 42955. 

8.4.2 Ten onrechte gefactureerde btw 

Indien een factuur waarop ten onrechte btw is berekend niet wordt betaald, geldt een specifieke 
regeling. Zie hiervoor BLKB 2017/7366 d.d. 10 oktober 2017. Samengevat komt deze regeling erop 
neer dat de factuur zal moeten worden gecorrigeerd en het gevaar van belastinginkomsten zal moeten 
worden uitgeschakeld.  

8.4.3 Vordering omzetten in lening  

Indien een vordering wordt omgezet in een lening kan dit niet leiden tot een teruggaaf op basis van de 
hiervoor besproken regeling. Zelfs niet als de lening niet wordt afgelost.  

8.4.4 Overdracht aan factoor 

Bij het overdragen van een vordering aan een factoor treedt deze in de plaats van de crediteur. De 
factoor dient echter een eventueel recht op teruggaaf als gevolg van een onbetaalde vordering niet in 
de aangifte op te nemen, doch hiervoor moet een apart verzoek worden ingediend. 

8.4.5 Uitkering kredietverzekering 

Een eventuele uitkering uit een kredietverzekering wordt niet aangemerkt als een betaling. In de polis 
is namelijk (bijna) altijd opgenomen dat het bedrag aan omzetbelasting niet onder de dekking valt.  
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9 Bedrijfsopvolgingsregeling 

Ook de voortzettingseis in de bedrijfsopvolgingsregeling schenk- en erfbelasting kan een valkuil 
vormen bij ‘zwaar weer’.  

9.1 Voortzettingseis BOR-SW 

De voortzettingseis in de bedrijfsopvolgingsregeling schenk- en erfbelasting (BOR-SW) houdt in dat 
de verkrijger de door vererving of schenking verkregen onderneming minimaal vijf jaar moet 
voortzetten. Betreft het de verkrijging van een aanmerkelijk belang, dan mag de verkrijger de 
aandelen gedurende vijf jaren niet vervreemden. Ook dient de aanmerkelijkbelangvennootschap 
gedurende de genoemde vijf jaren niet op te houden winst te genieten en moet een verkregen tbs-
pand gedurende de vijfjaarsperiode ter beschikking gesteld blijven. 
 
De BOR-vrijstelling is dus voorwaardelijk; deze wordt alsnog teruggenomen als niet aan de 
voortzettingseis wordt voldaan. Dit om misbruik van de regeling te voorkomen; in het zicht van 
verkoop aan derden alvast aandelen ‘doorschuiven’ naar de kinderen.  
 
De termijn start op het moment van overlijden of schenking.  

9.2 (Gedeeltelijke) staking/faillissement (BOR-SW) 

De voortzettingseis beoogt slechts reële bedrijfsopvolgingen te laten delen in de ruime BOR-
vrijstelling. Het even na verwerving van de onderneming verkopen/cashen leidt tot terugname van de 
vrijstelling. Dit vanuit een antimisbruikgedachte.  
 
Dit neemt niet weg dat deze eis in bepaalde situaties, vanuit het belang van de onderneming bezien, 
beperkend uitwerkt of kan uitwerken.  
 
Het stakingsbegrip houdt niet steeds rekening met de economische dynamiek. Bedrijfseconomisch 
wenselijke wijzigingen in het belang van of conform de identiteit van de onderneming, kan een 
(gedeeltelijke) ‘staking’ in fiscale zin inhouden, zoals fusie of beëindiging van activiteiten om 
bedrijfseconomische redenen.  
 
In de situatie van faillissement pakt de voorzettingseis zelfs erg hard uit. De overnemer die het bedrijf 
met de beste intenties voortzet, maar uiteindelijk failliet gaat binnen de voortzettingsperiode, geldt dan 
niet als een ‘reële bedrijfsopvolger’. Hij wordt alsnog belast met erf- of schenkbelasting naar de 
waarde van de onderneming destijds, terwijl inmiddels de onderneming geen waarde meer heeft.  
 
Enige versoepeling bestaat hiervoor niet.  
 
Derhalve is een mogelijk aanvullend fiscaal risico bij faillissement of beëindiging van activiteiten, het 
alsnog verschuldigd worden van erf- of schenkbelasting wegens eerdere verkrijging van 
onderneming/aandelen met gebruik van de BOR-SW.     
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