Belastingmaatregelen na 1 juli 2021 vanwege
corona
Het kabinet verlengt een aantal steunmaatregelen tot en met 30 september
2021. Het bijzondere uitstel van betaling wordt niet verlengd na 1 juli 2021.
De openstaande belastingen die zijn ontstaan tijdens de periode dat uw
klant bijzonder uitstel had, hoeft hij pas vanaf 1 oktober 2022 te betalen. Uw
klant heeft tot 1 oktober 2027 de tijd om deze af te lossen.
U kunt voor uw klant nog tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling
aanvragen of verlengen. Vanaf 1 juli 2021 moet hij weer op tijd voldoen aan
nieuwe betalingsverplichtingen.

Geen verlenging
Loopt het bijzonder uitstel af vóór 1 juli 2021 en vraagt u geen verlenging aan?
Dan moet uw klant over de periode na het einde van het bijzonder uitstel en
vóór 1 juli 2021 de aangiften op tijd betalen.

Betalingsregeling
Uw klant kan gebruikmaken van een betalingsregeling voor de openstaande
belasting die hij heeft opgebouwd tijdens de periode waarin hij bijzonder
uitstel had. Op 1 oktober 2022 begint uw klant met het betalen van deze
openstaande bedragen.

Invorderingsrente
Tot en met 31 december 2021 is het tarief van de invorderingsrente die uw
klant moet betalen nadat de betaaltermijn is verstreken, verlaagd naar 0,01%.
Normaal gesproken is deze rente 4%. De invorderingsrente gaat stapsgewijs
omhoog naar het oude niveau.

Meer informatie

Overige belastingmaatregelen vanaf 1 juli 2021 vanwege
corona
Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft het (nu
demissionaire) kabinet verschillende fiscale maatrelen ingevoerd om
bedrijven en burgers te ondersteunen.
Veel van deze maatregelen worden verlengd tot en met 30 september 2021.
De versoepeling van het urencriterium en het bijzonder uitstel van betaling
worden na 1 juli 2021 níet verlengd.

Meer informatie

Overige informatie
• Kamerbrief over steun- en herstelpakket na 1 juli 2021
• Overzichtsartikel: coronavirus

Mocht u vragen hebben over bovenstaande wijzigingen, neem dan contact
met mij op via mail, telefoon of het formulier op de contactpagina.
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