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De BV die de verschuldigde loon- en omzetbelasting niet op tijd kan afdragen aan de
fiscus, moet die betalingsonmacht melden bij de ontvanger. De bestuurder van de BV
moet dat doen. Doet hij dat niet, dan heeft dat verstrekkende gevolgen voor zijn
persoonlijke aansprakelijkheid. De melding van de betalingsonmacht wordt aangescherpt:
vanaf 4 juli 2010 moet die melding voortaan in alle gevallen schriftelijk worden gedaan.

Iedere bestuurder van een BV is hoofdelijk aansprakelijk voor de door die BV verschuldigde
loonbelasting, omzetbelasting, accijns, verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en pruim- en
snuiftabak, diverse milieuheffingen en de kansspelbelasting.
Deze bestuurdersaansprakelijkheid is verankerd in de Invorderingswet.
Als de BV de verschuldigde loon- en omzetbelasting (en de andere hiervoor genoemde belastingen)
niet tijdig kan afdragen, moet de bestuurder van de BV die betalingsonmacht melden bij de
ontvanger. Elke bestuurder van de BV is bevoegd om dat te doen.

De melding moet plaatsvinden binnen twee weken na
de dag waarop de verschuldigde belasting afgedragen
had moeten zijn. Door een tijdige melding van de
betalingsonmacht kan de bestuurder van de BV het
risico van een persoonlijke aansprakelijkstelling fors
verminderen: hij kan dan slechts in privé
aansprakelijk gesteld worden als ‘aannemelijk is dat
het niet betalen van de belastingschuld het gevolg is
van aan hem te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur
in de drie voorafgaande jaren’. Ontbreekt een
correcte melding van de betalingsonmacht, dan geldt
het wettelijk vermoeden dat het niet betalen van de
verschuldigde belasting aan de bestuurder te wijten is.
De bestuurder kan zich dan nog slechts verweren
door aannemelijk te maken dat het niet zijn schuld is
dat de melding van de betalingsonmacht niet (correct)

heeft plaatsgevonden.
Tot nu toe is de melding van de betalingsonmacht vormvrij. Dat gaat veranderen: vanaf 4 juli kan
die melding uitsluitend nog schriftelijk worden gedaan. De bestuurder kan dat doen met een brief
aan de ontvanger, liefst aangetekend, maar ook met melding op het persoonlijke domein voor
bedrijven, op de website van de Belastingdienst. 

Commentaar
Een correcte melding van de betalingsonmacht van de BV is voor de bestuurder van die BV van het
grootste belang om zijn persoonlijke aansprakelijkheid in te dammen. Daarbij past het dat die
melding schriftelijk moet worden gedaan. Wie schrijft, die blijft ........ 
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