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30 juni 2020

31 procent bedrijven met 10-250 werkzame
personen kreeg uitstel belasting
Bijna 21 duizend van de 66 duizend bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen hebben tot en met 12
juni uitstel van betaling bij de Belastingdienst aangevraagd en gekregen. Van de bedrijven met 2 tot 10
werkzame personen vroeg en kreeg 12 procent uitstel, onder bedrijven met 1 werkzame persoon minder
dan 5 procent.
Dat meldt het CBS, op basis van voorlopige cijfers over steunmaatregelen voor bedrijven in het kader van de
coronacrisis gemaakt op verzoek van het ministerie van EZK.
Van 1 april tot en met 12 juni verleende de Belastingdienst vanwege de coronacrisis aan 128 duizend bedrijven drie
maanden uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting,
loonhe

ngen en omzetbelasting (btw). Dit is 7 procent van alle bedrijven. Dit relatief lage percentage komt doordat

ruim drie kwart van alle bedrijven 1 werkzame persoon heeft en daarvan heeft minder dan 5 procent uitstel
aangevraagd.
Onder de bedrijven van 10 tot 250 werkzame personen springt de horeca er uit, net als bij andere steunmaatregelen. In
deze sector kreeg 57 procent uitstel van betaling. Aan de andere kant vroeg maar 1 op de 7 nanciële dienstverleners
met 10 tot 250 werkzame personen uitstel van betaling aan.

Vooral uitstel betaling omzetbelasting en loonheffingen
Bedrijven met minder dan 10 werkzame personen vroegen en kregen vooral uitstel van betaling voor omzetbelasting
(btw), en bedrijven met 10 of meer vooral uitstel van de loonhe

ngen. Van de 9,8 miljard euro waarvoor de

Belastingdienst tot en met 12 juni uitstel van betaling verleende, was 3,5 miljard euro bij bedrijven met 250 of meer
werkzame personen en 0,7 miljard euro bij bedrijven met 1 werkzame persoon.

Uitstel van betaling gaat vaak samen met gebruik andere steunmaatregelen
Aan 21 procent van de bedrijven die op 15 juni gebruik maakten van de Tegemoetkoming Ondernemers Getro en
Sectoren COVID-19 (TOGS) had de Belastingdienst tot en met 12 juni ook uitstel van betaling verleend.
Van de bedrijven waaraan tot en met 15 juni een lening en garantie in het kader van de Borgstelling MKB-kredieten
(BMKB-C) was verleend, had 57 procent eveneens uitstel van het betalen van belasting gekregen. Bij de bedrijven met
uitstel van a ossing bij Qredits ging het om bijna een kwart.
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Steunpakket met drie maanden verlengd, uitstel
belastingschuld
Het kabinet gaat de steunpakketten met drie maanden verlengen. De
tegemoetkoming van de loonkosten en de vaste lasten van bedrijven blijven
langer bestaan omdat... 
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ABN Amro: Belastingschuld blijft deel ondernemers
achtervolgen
Een belastingschuld van in totaal 16 miljard euro, die bij ruim tien procent
van de bedrijven tijdens de lockdown is ontstaan, drukt voor speci eke
sectoren de... 
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Topvrouw AFM pleit voor meer maatwerk bij
Belastingdienst
De Belastingdienst moet voor een goed herstel uit de coronacrisis maatwerk
tonen richting bedrijven. 
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'Een op de vijf zzp'rs bezorgd om belastingaangifte'
Door toegewezen coronasteunmaatregelen moeten ondernemers dit jaar extra
opletten bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. Dit zorgt voor
onrust onder... 
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VNO-NCW: schulden ondernemers moeten langjarig
uitgesmeerd worden
Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis met schulden kampen bij
bijvoorbeeld de Belastingdienst of bij nanciers moeten lang de tijd krijgen
om aan hun verplichtingen... 

