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Nieuwsbrief Update Corona NOW geopend  

Nieuwsbrief: 
 

 

Corona update NOW sinds vandaag geopend! 
 

Het kabinet verruimt de mogelijkheden voor ondernemers om uitstel van betaling voor 

belastingen aan te vragen: de aanvraagprocedure wordt vereenvoudigd, geldt voor meer 

belastingen en het wordt voor kleine ondernemers makkelijker om langer dan drie maanden 

uitstel te krijgen.  

 

Eenvoudiger aanvragen 

Het aanvragen van uitstel van betaling kan nu ook via de website van de Belastingdienst met een 

eenvoudig online formulier. Hiervoor logt u in met uw eigen DigiD.  

 

Gecombineerd uitstel voor meer belastingen 

U hoeft ook nog maar één uitstelverzoek in te sturen. Het uitstel geldt dan niet alleen voor de 

bestaande belastingschuld, maar ook voor de schulden die er in de 3 daaropvolgende maanden 

bijkomen. Het blijft wel belangrijk dat u op tijd aangifte doet en dat u pas uitstel van betaling 

aanvraagt nadat een (naheffings)aanslag van de Belastingdienst is ontvangen. 

 

Meer belastingsoorten 

Het uitstel is bovendien uitgebreid naar meer soorten belastingen. Er kon al uitstel worden 

aangevraagd voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en 

omzetbelasting/btw. Daar komt nu bij: kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije 

dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen en 

vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Voor alle hiervoor genoemde belastingen geldt dit 

versoepelde uitstelbeleid tot in ieder geval 19 juni 2020. Het digitale uitstelformulier wordt de 

komende dagen zodanig aangepast dat ook de nieuwe maatregelen hierin komen. 

 

Langer uitstel 

Iedere ondernemer die vanwege de coronacrisis uitstel aanvraagt, kreeg automatisch al 3 maanden 

betalingsuitstel. Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor ondernemers nog te kort. 

Ondernemers kunnen daarom nu ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De voorwaarden 

hiervoor worden versoepeld. Ondernemers met een belastingschuld lager dan € 20.000 kunnen vanaf 

nu langer uitstel krijgen door bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de 

bestellingen of reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. 

 

Verklaring derde 

Heeft de ondernemer een schuld hoger dan € 20.000? Dan heeft de Belastingdienst een verklaring 

nodig van een derde deskundige zoals een accountant of brancheorganisatie. De staatssecretaris wil 

dit zo eenvoudig mogelijk maken, meldt hij. Binnenkort verschijnt hierover meer informatie op de 

website van de Belastingdienst. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis
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Het UWV meldt dat werkgevers vanaf maandag 6 april 9.00 uur een aanvraag kunnen doen voor 

de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dat was al het doel, maar 

vanwege de korte voorbereidingstijd bleef het lang onzeker of openstelling van de regeling op 

dat tijdstip haalbaar was. 

 

Opstart- en uitvoeringsproblemen mogelijk 

‘De uitvoering van de regeling is voor UWV een uitzonderlijke operatie, zowel qua omvang als 

snelheid’, meldt de Raad van Bestuur van UWV in een verklaring. ‘Onze vakkundige medewerkers 

hebben de afgelopen weken alles op alles gezet om een solide proces neer te zetten dat werkt vanaf 

dag 1, zorgvuldig is en geen haperingen kent. Gezien de korte voorbereidingstijd en de grote 

hoeveelheid te verwachten aanvragen kunnen er opstart- en uitvoeringsproblemen ontstaan. We 

rekenen op uw begrip hiervoor. Ook doen we een beroep op uw morele verantwoordelijkheid om 

uitsluitend gebruik te maken van deze regeling als u daar recht op heeft.’ 

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. 

Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De 

noodmaatregel komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De tegemoetkoming is voor de 

maanden maart, april en mei. De aanvraag kan van 6 april tot en met 31 mei worden gedaan. 

 

Dagelijks tienduizenden aanvragen verwacht 

Het UWV verwacht tienduizenden aanvragen per dag. De uitvoeringsorganisatie denkt na een 

complete aanvraag binnen twee tot vier weken een eerste betaling te kunnen doen. Vaak zal het zelfs 

sneller gaan, maar UWV wijst er op dat het wel belangrijk is dat bedrijven de aanvraag in één keer 

goed en volledig invullen. Als hulpmiddel publiceert het UWV daarom ook een checklist met de 

informatie die werkgevers nodig hebben. De tweede betaling doet UWV ongeveer een maand daarna, 

de derde betaling ongeveer een maand na de tweede betaling. 

 

 
 

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now

