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Van uitstel komt afstel?
Bedrijven hebben voor 13,3 mld euro uitstel van betaling van belastingen uitstaan. Vanwege
corona zijn de uitstelmogelijkheden verruimd. Het uitstaande bedrag nam snel toe in het voorjaar
van 2020 tot 9,8 mld euro en nam nog toe in de tweede helft van 2020. Half januari 2021 was de
stand 13,3 mld euro. (a) Bijna de helft betreft uitgestelde loonheffing. Over het effect van de tweede
lockdown is nog niet veel te zeggen, omdat dit met vertraging zichtbaar wordt in de cijfers.
Belastinguitstel kan nuttig zijn om te voorkomen dat in principe levensvatbare bedrijven omvallen
door acute liquiditeitsproblemen.

Bron: CBS, stand 18 januari 2021. (link)

Een groot deel van het uitstaande bedrag zit bij het grootbedrijf. Ongeveer 180.000 bedrijven
hebben openstaand belastinguitstel, bijna 120.000 daarvan betreft bedrijven met één werkzame
persoon. Het gemiddelde openstaande bedrag is 16.000 euro voor die bedrijven. Voor de 655
grootbedrijven (meer dan 250 werkzame personen) die een bedrag hebben openstaan bij de
Belastingdienst is het gemiddelde ongeveer zes mln euro. Voor de mkb-bedrijven die
belastinguitstel hebben, is het gemiddelde bedrag ongeveer 50.000 euro.
Een deel van het verleende uitstel zal niet meer terugbetaald worden. Vanaf 1 oktober 2021 moet
de belastingschuld afbetaald worden volgens een betalingsregeling van 36 maanden. Bedrijven die
failliet gaan, zullen de uitgestelde belasting niet meer volledig terugbetalen. De Belastingdienst zal
dan als preferente schuldeiser nog proberen geld uit de boedel te halen. Sinds 2001 gingen jaarlijks
gemiddeld 5000 bedrijven failliet, met een maximum van 8376 in 2013. (b) In de meeste gevallen
betreft dit kleine bedrijven. Uit onderzoek van faillissementen naar bedrijfsgrootte bleek dat er 90
grootbedrijven failliet gingen in 2015. (c) Bij dergelijke aantallen zou het afstel richting één mld
euro gaan. Een betrouwbare inschatting van het aantal faillissementen is echter lastig te maken in
deze crisis. Vooralsnog is er in de raming beperkt rekening gehouden met belastingafstel.
a CBS, 2021, Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 december, (link)
b CBS, Statline (link)
c CBS, 2016, Faillissementen: oorzaken en schulden 2015, (link)
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