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Compliante ondernemers kunnen vanaf 2013 eerder en eenvoudiger uitstel van betaling krijgen
voor belastingschulden. Het uitstelbeleid wordt vergaand versoepeld voor belastingschulden tot een
bedrag van maximaal € 12.000. In het Deelakkoord, het pakket aan maatregelen dat Rutte en
Samsom hebben afgesproken om de begroting voor 2013 aan te passen, is dat maximumbedrag
verhoogd tot € 20.000 voor aanslagen omzetbelasting.

De ontvanger van de Belastingdienst is bevoegd tot het verlenen van uitstel van betaling voor
belastingschulden. Deze discretionaire bevoegdheid is uitgewerkt in de Leidraad Invordering 2008. Het kabinet
stelt voor om in die Leidraad twee nieuwe maatregelen op te nemen om het uitstelbeleid voor compliante
ondernemers te versoepelen en te vereenvoudigen. 
Compliante ondernemers zijn – kortweg gezegd – ondernemers die te goeder naam en faam bekend staan bij
de Belastingdienst. Deze ondernemers komen in aanmerking voor kort uitstel van betaling, op schriftelijk of
telefonisch verzoek voor maximaal vier maanden na de laatste vervaldag van de (oudste) aanslag, mits:
• het gaat om openstaande belastingaanslagen tot een bedrag van maximaal € 12.000;
• er geen belastingaanslagen openstaan waarvoor dwangbevelen zijn betekend;
• er geen sprake is van aangifteverzuim, en
• er geen openstaande belastingschulden oninbaar zijn geleden.
Het maximumbedrag van € 12.000 wordt voor
BTW-aanslagen verhoogd tot € 20.000. Ondernemers
kunnen zo de BTW-afdracht – onder voorwaarden – een
kwartaal later gaan doen en ruimte creëren in hun
liquiditeitspositie om de effecten van de recente
BTW-tariefsverhoging op te vangen.

Financiën heeft al eerder een versoepelde invordering van
belastingschulden geregeld voor ondernemers die door de
economische crisis in betalingsproblemen zijn gekomen, zie
ook BelastingBelangen, oktober 2011: Belastingschulden:
uitstel van betaling, kwijtschelden of saneren. Dit
crisisuitstel wordt verruimd: de ondernemer /
belastingschuldige hoeft niet meer aan te tonen dat zijn
betalingsproblemen veroorzaakt zijn door de economische
crisis.

Commentaar
Compliante ondernemers hebben een streepje voor bij de
Belastingdienst. Een uitstel van betaling voor maximaal vier maanden, na een telefoontje met de ontvanger,
voor belastingaanslagen tot € 12.000 – en voor de omzetbelasting zelfs tot € 20.000 – is voor ondernemers een
goede reden om zich compliant te (gaan/blijven) gedragen. 
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