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Naheffing BTW en uitstel, waar moet u op letten.
Onlangs zijn de naheffingsaanslagen BTW verzonden. Heeft u uitstel aangevraagd of gaat u deze
aanvragen, dan betaalt u de boete en heffingsrente niet.
Een niet betaalde aangifte betreffende de loonheffingen of BTW wordt altijd beantwoord door de
Belastingdienst met een naheffingsaanslag. Daarbij wordt automatisch ook een verzuimboete
opgelegd en een renteheffing.
Doordat de bijzondere uitstelregeling verband houdende met het COVID-19 virus in werking is
getreden, wordt er door de fiscus automatisch ook deze verzuimboete en renteheffing
kwijtgescholden indien de onderneming tijdig bijzonder uitstel van betaling heeft aangevraagd.
Geldt dit voor u, dan hoeft u deze boete en renteheffing dus niet te betalen. Meer informatie vindt
u bij de Belastingdienst.
Uitstel aanvragen tot 3 maanden
Vraagt de onderneming bijzonder uitstel aan, dan moet er gekozen worden voor welke soorten
belasting uitstel van betaling wordt aangevraagd.
Let op: voor de gekozen belastingsoort (o.a. loonheffingen, BTW en Vennootschapsbelasting) krijgt
de onderneming bij toekenning automatisch uitstel van betaling voor alle aangiftes die binnen de 3
maanden na toekenning gelden. Als de onderneming voor april 2020 uitstel voor de BTW en
Loonheffingen aanvraagt en toegekend krijgt, dan geldt dit uitstel dus voor de
loonheffingenperiode april, mei en juni. En voor de BTW voor april, mei en juni (of het tweede
kwartaal). Wilt u hier geen gebruik van maken, dan kunt u de aangifte die ingediend is uiteraard
ook gewoon betalen. Hier kunt u bij de belastingdienst online bijzonder uitstel van betaling
aanvragen.
Uitstel aanvragen voor langer dan 3 maanden
Vraagt de onderneming bijzonder uitstel van betaling aan voor een periode langer dan 3 maanden,
dan wordt als eerste gekeken of de totale achterstand voor alle belastingverplichtingen samen
meer dan Euro 20.000 bedraagt. Indien dit het geval is, dan dient een derde persoon (financieel
deskundige, adviseur, boekhoudkantoor, accountant) die niet in dienst is bij de onderneming een
verklaring op te stellen over de oorzaak van de betalingsachterstand. De oorzaak van het
omzetverlies dient direct veroorzaakt te zijn door de coronacrisis. Daarnaast moet ook een
liquiditeitsprognose overlegd te worden die samen ingediend moet worden met het uitstel van
betaling voor langer dan 3 maanden. Hier vindt u meer over bijzonder uitstel aanvragen voor
langer dan 3 maanden.
Belangrijk voor in de praktijk
Wanneer uitstel van betaling is aangevraagd of tijdig zal worden aangevraagd en er wordt een
naheffingsaanslag opgelegd voor deze periodes van uitstel, dan wordt de verzuimboete en
heffingsrente kwijtgescholden. U hoeft hier zelf niets voor te doen.
Wanneer korter dan 3 maanden uitstel van betaling wordt aangevraagd, dan geldt de toekenning
hiertoe direct voor alle belastingaangiften voor de daaropvolgende 3 maanden.
Wanneer langer dan 3 maanden uitstel wordt aangevraagd, dan geldt een drempel van € 20.000
voor alle achterstanden. Vraagt u voor een hoger bedrag uitstel, dan dient dit onderbouwd te
worden door een derde en voorzien te zijn van een liquiditeitsprognose.
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Cao’s met verplichtstelling SNA-certificering
Het belang van het werken met uitzendbureaus die SNA-gecertificeerd zijn wordt onderstreept door
het grote aantal cao’s waarin een verplichtstelling tot het werken met SNA-gecertificeerde
uitzendbureaus wordt gehanteerd.
In circa 190 cao’s is namelijk in één van de bepalingen een verplichtstelling tot het werken met
uitzendbureaus die SNA-gecertificeerd zijn opgenomen. Het gaat met name om bepalingen ten
aanzien van verplichtingen van de werkgever, uitzendkrachten, uitzendarbeid, inlening en beloning.
Zo is vaak opgenomen dat de werkgever alleen werkt met uitzendbureaus die beschikken over het
NEN-certificaat (SNA-keurmerk) / erkende en gekwalificeerde uitzendbureaus/ uitzendbureaus die
zijn opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid.
Wet Minimumloon per 1 juli 2020
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat
36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke caoafspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek
duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de
glastuinbouw is dat 38 uur per week.
Per maand, week en dag
Leeftijd
Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 juli 2020)
21
20
19
18
17
16
15

jaar en ouder
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

€
€
€
€
€
€
€

1.680,00
1.344,00
1.008,00
840,00
663,60
579,60
504,00

€
€
€
€
€
€
€

387,70
310,15
232,60
193,85
153,15
133,75
116,30

€
€
€
€
€
€
€

77,54
62,03
46,52
38,77
30,63
26,75
23,26
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