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Ministerie van Financien

Directce Algemene
Fiscale PolitrekTER BESLIS5ING

Aan

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

Persoonsgegevens

nota Verruiming betaalpauze betalingsregeling naar zes

maanden motie APB

Datum

29 September 2022

Notanummer

2022 0000238797

Aanleiding

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen is een motie aangenomen van de leden

Hermans en Heerma^ waarin de regering onder andere wordt verzocht om een

betaalpauze van_zes maanden in te voeren voor ondernemers die op 1 oktober

2022 moeten starten met het aflossen van de coronabelastingschuld en hierblj

geen bureaucratische toets in te voeren

Bijlagen

1 Kamerbrief

2 Aanpassing beleidsbesluit

Beslispunten
• U wordt geadviseerd om in te stemmen met de verruiming van de

betaalpauze van drie naar zes maanden Om gebruik te kunnen maken

van deze verruiming wordt een gemotiveerde verklarino gevraagd waaruit

tijdelijke aflossingsproblemen blijken dit was ook het geval bij de

betaalpauze van drie maanden

• U wordt geadviseerd om de kamerbrief over de verruiming van de

betaalpauze te ondertekenen zie bijiage 1

• Graag uw akkoord voor hgt openbaar maken van de nu voorliggende
nota conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s Omiijnde
delen worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt

c

Kernpunten
1 De verruiming van de betaalpauze van drie maanden naar zes maanden is

uitvoerbaar Ondernemers kunnen een betaalpauze aanvragen van

maximaal zes aaneenaesloten maandtermiinen of twee aaneengesloten

kwartaaltermijnen Dit betekent dat een kortere betaalpauze ook mogelijk
zal zijn Het beleidsbesluit van 20 September zal worden aangepast zie

bijiage 2

Geadviseerd wordt om de nu geldende voorwaarden voor een betaalpauze
van drie maanden ook van toepassing te laten zijn op de verruiming van

de betaalpauze Er wordt een gemotiveerde schriftelijke verklaring

gevraagd waaruit tijdelijke aflossingsproblemen blijken Daarnaast geldt
als voorwaarde dat aan nieuw opkomende verpiichtingen moet zijn
voldaan vanaf 1 apriL2022
Er kan eenmalig gebruik worden gemaakt van een betaalpauze Verder zal

na gebruik van een betaalpauze de resterende corona belastingschuld
ind invorderingsrente worden afgelost binnen de resterende termijnen
van de betalingsregeling van vijf of zeven jaar Na de betaalpauze heeft
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de ondernemer dus met een hoggre aflossingstermijn inci

invorderingsrente te maken

Ondernemers die reeds een verzoek voor een betaalpauze hebben

ingediend krijgen de mogelijkheid om dit te verlengen tot maximaal zes

aaneengesloten maanden Zij worden hierover benaderd door de

Belastingdienst Daarbii zal benadrukt worden dat het verlengen van de

betaalpauze financiele gevolgen heefMn de vorm van een hogere

maandtermijn en een hoger bedrag aan invorderingsrente
De Belastingdienst verwacht dat er veel gebruik zal worden gemaakt van

de verruimde betaalpauze DIt betekenTdruk opde uitvoering Naar

verwachting zal de aanvullende druk op de uitvoering niet tot extra

uitvoerlngskosten lelderi mocnfen de uitvoeringskosten wel toenemen

dan zullen deze gedekt worden binnen de begroting van de

Belastingdienst artikel 1

De financiele gevolgen van de verruiming voorderijks begroting zijn naar

verwachting beperkt Bij de introductie van de betaalpauze van drie

maanden is een verwaarloosbaar effect verondersteld op de gevolgen
voor de belastingontvangsten De verschillende effecten wegende is de

verwachting dat een verlenging van de betaalpauze nnet drie maanden

beperkte effecten heeft op de belastingontvangsten De uitkomst laat zich

echter moeilijk laat ramen In reele termen rekening houdend met

ontwikkeling in rente en inflatie is het effect negatief

Aan de uitgavenkant van de begroting geldt dat de mogelrjkheid tot een

verlengde betaalpauze ertoe leidt dat er meer invorderingsrente over de

schulden betaald meet worden Dit effect is naar verwachting eveneens

beperkt
Na uw akkoord en ondertekening verzending van de kamerbrief wordt het

wijzigingsbeslult zo spoedig mogelijk gepubliceerd in de Staatscourant

Ook zal de website van de Belastingdienst worden geactuallseerd
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Toelichting
Nvt

Communicatie

De verruiming van de betaalpauze naar maximaal zes maanden zal worden

meegenomen in de communicatie die gepland is rond 1 oktober over de

betalingsregeling corona belastingschuld De informatie op de website van de

Belastingdienst wordt aangepast en journalisten worden gewezen op de wijziging

Politlek bestuurlijke context

Zoals toegelicht wordt in onderhavige note uitvoering van een onderdeel van de

APB motie van de leden Hermans en Heerma voorgesteld

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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