
STEUNMAATREGELEN BIJ DE UITBRAAK VAN HET 
CORONAVIRUS: WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? 
De negatieve impact van het coronavirus op het bedrijfsleven is groot. Het kabinet heeft een pakket aan 
maatregelen gepresenteerd om ondernemers en ondernemingen die financiële problemen ondervinden 
als gevolg van het virus te ondersteunen. Toch is het belangrijk om niet te snel te handelen en bewust een 
keuze te maken. Wij helpen u daar graag bij.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

U BENT VOORBEREID 
OMDAT WIJ DAT ZIJN

UW MOGELIJKHEDEN

Het pakket aan steunmaatregelen bevat 
veel mogelijkheden. Twee daarvan in het 
bijzonder roepen in de praktijk veel vragen op 
bij ondernemers. 

Deze lichten we graag voor u uit:

• 1. Uitstel van belastingbetaling, verlaging 
belastingaanslagen en melding 
betalingsonmacht 

• 2. Noodfonds Overbrugging Werkbehoud 
(NOW)

 
Natuurlijk kunt u ons ook benaderen 
als u vragen heeft over de andere 
steunmaatregelen.

1. Uitstel van belastingbetaling, 
verlaging belastingaanslagen en melding 
betalingsonmacht

Als uw omzet (fors) is gedaald, heeft u mogelijk dringend 
liquiditeit nodig. Een aantal mogelijkheden daartoe is:

• Verzoek voor verlaging van de voorlopige aanslag 
inkomsten-/vennootschapsbelasting 2020 
Als het bedrijfsresultaat over 2020 lager zal uitvallen 
dan u eerder had verwacht, kunt u een verzoek indienen 
tot verlaging van de voorlopige belastingaanslag. De 
betalingen op de voorlopige aanslag 2020 die u dit jaar al 
heeft gedaan, krijgt u dan normaliter terug. 

• Uitstel van betaling van belasting 
U kunt om bijzonder uitstel van belasting aanvragen voor 
belastingschulden waarvoor de aanslag is vastgesteld. 
Dit kan voor (voorlopige) aanslagen inkomsten- en 
vennootschapsbelasting en naheffingsaanslagen 
loonheffingen en omzetbelasting. U ontvangt dan drie 
maanden uitstel van betaling. 
 
Let op! 
Het verzoek voor uitstel van belastingbetaling is 
gebonden aan een bepaalde tijdslijn, afhankelijk van het 
belastingmiddel en uw situatie. Wij kunnen u helpen tijdig 
en op de juiste wijze uitstel aan te vragen.

•  



1. Uitstel betaling van belasting, verlaging (voorlopige) 
aanslag en melding betalingsonmacht 

• Advies geven over welke combinatie van de regelingen 
het meest geschikt is in uw situatie. 

• Indienen van een verzoek om verlaging van een 
belastingaanslag, uitstel van belastingbetaling en / of 
het voorbereiden van een melding betalingsonmacht. 

2. Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)  

• Adviseren of het aanvragen van de NOW-regeling in 
uw geval zinvol is. Aan de regeling is namelijk ook een 
aantal beperkende maatregelen verbonden, waardoor 
in uitzonderingsgevallen geen beroep op de regeling 
voor u als onderneming wellicht verstandiger / beter is.

• Opstellen van een financieel overzicht dat inzicht geeft 
hoe de NOW-regeling financieel voor uw bedrijf uitpakt 
(welke tegemoetkoming u mogelijk tegemoet kunt 
zien).

• Voorbereiden van de NOW-aanvraag.
• Opstellen van een accountantsverklaring die wordt 

gevraagd bij grotere aanvragen.
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De in deze nieuwsbrief opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op de specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit. Hoewel bij de totstandkoming van 
deze nieuwsbrief de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet garanderen dat de daarin opgenomen informatie op de datum van ontvangst juist en volledig is of dat in de toekomst zal blijven.  
Op grond van deze informatie dient geen actie ondernomen te worden zonder adequate professionele advisering.g. RSM Netherlands Belastingadviseurs N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
onjuistheden en de gevolgen hiervan. April 2020

Let op! 
Het is ook mogelijk om voor een periode langer 
dan drie maanden uitstel te vragen, maar dan is er 
aanvullende informatie nodig. Er moet nog bekend 
gemaakt worden om welke informatie het gaat. 

• Melding betalingsonmacht 
Als u uitstel van betaling van loonheffingen  
en/of omzetbelasting aanvraagt, beperk dan het 
risico op bestuurdersaansprakelijkheid door ook een 
melding betalingsonmacht te doen. Ook deze melding 
is aan een strikte tijdslijn gebonden.  
 
Tip 
Wellicht is het mogelijk om in een aantal gevallen ook 
een niet-definitieve aanslag vennootschapsbelasting 
2019 te verlagen, wat tot een belastingteruggaaf kan 
leiden. Dit ligt gecompliceerd, maar kan wel degelijk 
het uitzoeken waard zijn. Informeer ernaar bij uw RSM 
belastingadviseur. 

 

2. Noodfonds Overbrugging 
Werkgelegenheid (NOW) 

De tot voor kort bestaande (tijdelijke) regeling 
Werktijdverkorting is onlangs per direct beëindigd. 
Hiervoor in de plaats is een nieuwe maatregel gekomen; 
het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. U kunt 
als werkgever een voorschot ontvangen van het UWV 
voor de loonkosten. De tegemoetkoming is afhankelijk van 
de terugval in omzet en bedraagt maximaal 90% van de 
loonsom als de omzet 100% wegvalt. De tegemoetkoming 
kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden 
en kan voor drie maanden verlengd worden.

Tip
De al toegekende vergunningen werktijdverkorting blijven 
van kracht. Bij een verlenging kunt u gebruikmaken van de 
nieuwe regeling. 

Meer informatie

RSM heeft een speciaal ‘Crisisteam Coronamaatregelen’ 
opgericht, dat op de hoogte is van de laatste 
ontwikkelingen met betrekking tot de regelingen in 
het steunpakket. Heeft u vragen over bovenstaande 
regelingen of wilt u advies of de mogelijkheden voor 
uw persoonlijke situatie, neem dan contact op via 
maatregelencorona@rsmnl.nl. Bezoek daarnaast eens 
onze speciale themapagina: rsmnl.com/coronavirus.

Natuurlijk kun u ook bij het RSM Crisisteam 
Coronamaatregelen terecht met vragen over andere 
maatregelen uit het steunpakket.

WAT KAN RSM  
VOOR U BETEKENEN?

RSM is een toonaangevend op het gebied van accountancy, 
belastingadvies en advisering op financieel-economisch 
en strategisch gebied. Vanuit onze expertise zijn wij niet 
alleen een sparringpartner, maar willen wij ook wezenlijk 
bijdragen aan het succes van onze cliënten. Wij geloven in 
een sterke samenwerking die gebaseerd is op het kennen 
van elkaars behoeften, strategie en verwachtingen, zodat 
wij kansen signaleren en oplossingen bieden als problemen 
zich voordoen.  

Waarom kiezen voor RSM?
• Een vaste contactpersoon.
• 11 kantoren in Nederland met in totaal 550 professionals.
• Speciaal Crisisteam Coronamaatregelen.
• Onderdeel van het 6de netwerk van accountants- en 

advieskantoren ter wereld.
• Dankzij het wereldwijde RSM-netwerk ook kennis 

aanwezig van buitenlandse steunmaatregelen.

OVER RSM
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