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Inleiding / Probleemstelling
Het coronavirus en de verscherpte maatregelen raken onze belastingplichtigen op allerlei
manieren zo ook hun portemonnee. Het kabinet heeft maatregelen genomen om de negatieve
economische gevolgen van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken tijdens deze crisis.
BSOB vindt het belangrijk om de belastingplichtigen waar mogelijk te helpen in deze onzekere
tijden, om deze reden zijn de volgende maatregelen genomen.
Kernboodschap
Werkwijze, de komende twee maanden, naar aanleiding van het besluit van alle leden van het
Algemeen Bestuur (30 maart jl.), om twee maanden geen nieuwe aanslagbiljetten,
aanmaningen en dwangbevelen op te leggen, coulance bij betalingsproblemen en verlenging
termijn aanleveren aanvullende stukken kwijtschelding
Opschorten alle kohieren
De kohieren met betrekking tot de aanslagen, aanmaningen en dwangbevelen van maart en/of
april worden opgeschort.
Uitstel van betaling
Belastingplichtigen die door de uitbraak van het coronavirus in financiële problemen geraken,
kunnen uitstel van betaling krijgen. Om ervoor te zorgen dat een uniform beleid wordt
gehanteerd, zijn een aantal richtlijnen vastgesteld voor uitstel van betaling.
Hieronder worden de richtlijnen per situatie weergegeven bij uitstel van betaling.
Situatie 1
Als een belastingplichtige verzoekt om uitstel van betaling voor een aanslagbiljet waarvan de
vervaldatum is verstreken, dan kan in ieder geval uitstel van betaling verleend worden tot en
met 31 mei 2020.
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Situatie 2
Als een belastingplichtige belt met het verzoek om uitstel van de betaling te vragen voor een
aanslagbiljet waarvan de vervaldatum nog niet is verstreken, bijvoorbeeld een biljet van het
grote kohier van februari, wijs de belastingplichtige er dan op dat het biljet uiterlijk 31 mei 2020
voldaan moet zijn.
Situatie 3
Als een belastingplichtige verzoekt om een betalingsregeling voor een aanslagbiljet waarvan de
vervaldatum is verstreken dan geldt het volgende:
1. Verzoekt de belastingplichtige om een betalingsregeling nadat een biljet of aanmaning is
verstuurd, wordt een betalingsregeling getroffen met de duur van 5 tot 7 termijnen.
2. Verzoekt de belastingplichtige om een betalingsregeling nadat een dwangbevel of
aankondiging loonvordering is verstuurd, wordt een betalingsregeling getroffen met de duur van
3 tot 5 termijnen.
Verlenging inlevertermijn aanleveren aanvullende stukken genoemd in belemmeringsbrief
Kwijtschelding.
Met betrekking tot de genoemde aanleverdatum van stukken in de belemmeringsbrieven
Kwijtschelding met dagtekening 25 februari 2020.
Belastingplichtigen die kwijtschelding willen aanvragen kampen met het probleem dat ze geen
afspraken kunnen maken met hun coach/begeleider/ begeleider voor eventuele hulp bij het
inleveren van aanvullende stukken. In de verzonden belemmeringsbrieven met dagtekening 25
februari 2020 staat een inleverdatum opgenomen van medio maart voor aanvullende stukken
kwijtschelding. Gezien de huidige omstandigheden is besloten om de inleverdatum van deze
aan te leveren stukken te verlengen tot 1 juni 2020.
Consequenties
Door het uitstellen van de geplande kohieren van maart en april en het verlenen van uitstel van
betaling zal het belastinggeld later in het jaar ontvangen worden en daarmee ook pas later in
het jaar worden uitbetaald aan de deelnemers. Ook bestaat een significant risico dat meerdere
belastingplichtigen niet of niet geheel aan de opgelegde aanslag kunnen voldoen.
Hierdoor zullen dan meer betalingsregelingen worden afgesloten en zal een meer dan
voorziene inzet van medewerkers vergen.
Communicatie
De genomen richtlijnen zullen worden gepubliceerd op de website van BSOB.
Vervolg
Afhankelijk van hoe de situatie zich de komende maanden zal ontwikkelen, zal beoordeeld
worden of de maatregelen herzien c.q. aangevuld dienen te worden.
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