Fiscale, post-crisis maatregelen voor het mkb
De economie herstelt sneller dan verwacht. Maar dit geldt niet voor alle sectoren. Een deel
van de mkb-ondernemers heeft het nog steeds (heel) moeilijk. Hierdoor ontstaat een situatie
waarin het op macroniveau de goede kant op gaat met Nederland, terwijl dat op microniveau
niet altijd het geval is. Het Register Belastingadviseurs (RB) vindt dat de situatie waarin
sommige mkb-ondernemers zich bevinden niet uit het oog verloren mag worden. Het nemen
van herstelmaatregelen is noodzakelijk. Het RB doet hiertoe een aantal voorstellen. Deze
hebben tot doel de liquiditeitspositie van deze groep van ondernemers te verbeteren.

Voorstellen tot herstelmaatregelen

In de kern gezonde mkb-bedrijven hebben als gevolg van corona behoorlijke
(belasting)schulden opgebouwd. Voor sommige, levensvatbare bedrijven zijn generieke
oplossingen helaas niet voldoende. Deze bedrijven zijn gebaat bij aangepaste
belastingregels en een soepele en coulante opstelling van schuldeisers, zodat voorkomen
wordt dat ze tegen een faillissement aanlopen. Een pandemie behoort niet tot het normale
ondernemersrisico.
Om toe te werken naar een sterke en duurzamere economie, is volgens het RB daarom het
volgende nodig voor de getroffen, levensvatbare bedrijven:
 Versoepelen van de regels bij (gedeeltelijke) inning van schulden;
 Kwijtschelding van (belasting)schulden ontdoen van fiscale gevolgen;
 Toestaan van tijdelijke fiscale verruimingen.

Versoepelen van de regels bij (gedeeltelijke) inning van schulden

Tijdelijk laten vervallen van preferenties
Het RB stelt voor om tijdelijk de preferentie voor belastingschulden te laten vervallen
teneinde her- of doorfinanciering te vergemakkelijken. Het voor een bepaalde periode
wegnemen van voorrang van belastingschulden maakt externe financiering en daarmee de
continuïteit van een onderneming makkelijker.
Geen verplicht akkoord met andere schuldeisers
Het RB is van mening dat private schuldeisers zelf een akkoord mogen sluiten met door de
pandemie getroffen ondernemingen over de (gedeeltelijke) sanering van hun schulden. De
Belastingdienst hoeft daar niet eerst mee in te stemmen. Uitzonderlijke situaties vragen om
uitzonderlijke maatregelen.
Hetzelfde geldt voor de Belastingdienst. Overgaan tot (gedeeltelijke) kwijtschelding van
belastingschulden dient volgens het RB ook zonder akkoord met de andere schuldeisers
mogelijk te zijn. De Belastingdienst heeft namelijk als publieke partij een andere
(maatschappelijke) verantwoordelijkheid dan private partijen. Private partijen hoeven daar
niet in mee te gaan.

Kwijtschelding (belasting)schulden ontdoen van fiscale gevolgen

Het kwijtschelden van (belasting)schulden heeft fiscale gevolgen bij de schuldenaar. Deze
kwijtscheldingen leiden namelijk tot winst. Daarbij geldt bij het kwijtschelden van schulden
een fiscale vrijstelling. Echter, aan deze vrijstelling kleeft een nadelige voorwaarde namelijk
dat de kwijtscheldingswinst eerst moet worden verrekend met de verliezen van de

onderneming. Hierdoor zal de ondernemer over zijn toekomstige winsten eerder en meer
belasting moeten betalen.
Het RB stelt daarom voor deze nadelige voorwaarde tijdelijk te laten vervallen. Het gehele
kwijtgescholden bedrag wordt dus vrijgesteld. De verrekenbare verliezen blijven intact en
kunnen worden verrekend met toekomstige winsten. Dit komt de liquiditeit van de bedrijven
ten goede.
Daarnaast stelt het RB voor dat bij kwijtschelding van een oorspronkelijk met BTW belaste
schuld de reeds teruggevorderde BTW door de schuldenaar niet hoeft te worden
terugbetaald aan de Belastingdienst.
Het RB is geen voorstander van het generiek kwijtschelden van belastingschulden, maar wel
voor eventuele individuele maatwerkafspraken tussen de getroffen ondernemers en de
ontvangers van de Belastingdienst. Hiervoor dienen de bevoegdheden van deze ontvangers
(tijdelijk) te worden uitgebreid.

Toestaan van tijdelijke fiscale verruimingen

Bij in de kern gezonde bedrijven zitten meestal (veel) latente liquiditeiten. Zoals nog niet
verrekende verliezen, nog niet verrekende investeringspremies en aanwezig
afschrijvingspotentieel. Het zou enorm helpen als de getroffen sectoren deze nu te gelde
kunnen maken. Het voordeel voor de fiscus is dat deze maatregelen niks kosten. De baten
worden slechts naar voren gehaald. Ook kan gedacht worden aan verlenging met een jaar
van de fiscale coronareserve. Dit alles met als doel de liquiditeitspositie van de getroffen
ondernemingen te verbeteren.

