
De impact van de  
terugbetaling van 
de corona belasting-
schuld op jouw bedrijf
Vooruitkijken is belangrijker dan ooit
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■	 Introductie

■	 Zet de aflossingsregeling op de agenda

■	 Breng de regeling voor jouw bedrijf in kaart

■	 Inzicht in je liquiditeit 

■	 Hoe maak je een goede liquiditeitsprognose? 

■	 Wat levert een goede liquiditeitsprognose  
uiteindelijk op? 

Inhoud
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Als je uitstel van belastingbetaling  
hebt aangevraagd in coronatijd, welke 
impact heeft dit op de schuldenlast en 
liquiditeit van jouw bedrijf? 

De coronacrisis heeft impact op ons allemaal. Ook op jou als  
ondernemer. Tussen 12 maart 2020 en 31 maart 2022 hebben ruim 
400.000 ondernemers belastingbetalingen uitgesteld. Daarvan  
moeten nog 270.000 bedrijven in totaal 20 miljard euro terugbetalen. 
Deze opgebouwde belastingschuld moet vanaf 1 oktober 2022 worden 
terugbetaald, in maximaal 60-maandelijkse termijnen. Hierover moet  
je ook invorderingsrente betalen, dit zit in je maandbedrag verwerkt.

Introductie

Zet de aflossings
regeling op de agenda

Het	economisch	klimaat	verandert	drastisch,	
waardoor	veel	ondernemers	bezig	zijn	om	
hun	activiteiten	te	kunnen	continueren.		
Toch	blijft	het	altijd	belangrijk	om	vooruit	te	
kijken.	Je	wilt	immers	niet	voor	onverwachte	
verrassingen	komen	te	staan.	De	maande-
lijkse	kosten	voor	het	terugbetalen	van	de	
belastingschuld	kunnen	behoorlijk	fors	en	
verrassend	zijn.	Als	je	in	de	betalingsproblemen	

raakt,	kan	je	straks	niet	meer	aan	je	verplich-
tingen	voldoen	en	dreigt	misschien	zelfs		
faillissement.	Als	je	tijdig	in	beweging		
komt,	kun	je	op	tijd	bijsturen	om	erger	te		
voorkomen.	Zet	daarom	het	terugbetalen		
van	uitgestelde	belastingen	hoog	op	het	
prioriteitenlijstje.
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Als	ondernemer	is	het	essentieel	om	vooruit	
te	kijken,	zodat	je	in	kunt	spelen	op	toekom-
stige	ontwikkelingen.	Dat	geldt	ook	voor	de	
terugbetaling	van	de	belastingschuld.	Om	de	
juiste	keuzes	te	maken,	is	het	belangrijk	om	
de	liquiditeit	van	jouw	onderneming	perio-
diek	in	kaart	te	brengen	én	te	monitoren.	De	
Belastingdienst	biedt	bijvoorbeeld	de	moge-

lijkheid	om	vrijwillig	extra	af	te	lossen.	Als	je	
de	financiële	ruimte	hebt,	kan	het	daarom	
slim	zijn	om	zo	snel	mogelijk	af	te	lossen.	Zo	
kun	je	rentelasten	besparen.

Breng de regeling voor 
jouw bedrijf in kaart

Het	opstellen	van	een	betrouwbare	liqui-
diteitsprognose	is	een	tijdrovend	karwei,	
vereist	de	nodige	expertise	en	blijft	een	
momentopname.	Om	door	het	jaar	heen	
betrouwbare	stuurinformatie	te	behouden	
dient	de	liquiditeitsprognose	daarom	ook	
periodiek	te	worden	bijgesteld	op	basis	van	
actuele	cijfers.	Als	je	deze	opdracht	bij	een	
specialist	weglegt	is	de	kans	groot	dat	je	
een	fikse	nota	ontvangt.	En	dat	wil	je	juist	
niet	in	tijden	van	liquiditeitskrapte.	

Inzicht in je liquiditeit 
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Hoe maak je een goede  
liquiditeitsprognose? 

Bij	216	hebben	we	een	betaalbare	dienstver-
lening	ontwikkeld	die	ons	in	staat	stelt	om	
ieder	kwartaal	op	basis	van	actuele	cijfers		
een	liquiditeitsprognose	voor	de	komende		
12	weken	te	maken.	Vertrekkend	vanuit	de	
laatste	cijfers	berekent	onze	liquiditeitstool	
niet	alleen	de	ontwikkeling	van	de	resulta-
tenrekeningen	van	de	komende	maanden	
maar	ook	de	balansen.	

Met	deze	tool	krijg	je	snel	en	eenduidig		
antwoord	op	vragen	als:
■	 Hoeveel	geld	kun	je	op	de	rekening	ver-
wachten?

■	 Kun	je	de	schulden	afbetalen?
■	 Kun	je	dividend	uitbetalen?
■	 Kun	je	een	extra	investering	doen?

Met	deze	efficiënte	tool	kunnen	we	binnen		
10	minuten	een	professionele	liquiditeits
prognose	maken,	wat	normaliter	een	tijd
rovend	karwei	is.	Een	toekomstbeeld	van	de	
liquiditeit	ontwikkeling	ziet	er	dan	als	volgt	uit.



6

Hoe werkt dat precies:
	
	 Wij	standaardiseren	jouw	administratie	
op	basis	van	het	referentie	grootboek	
schema	(RGS)	en	koppelen	deze	aan	ons	
financiële	platform.	

	 Via	dit	platform	werken	wij	op	een	digi-
tale	manier	samen	met	onze	klanten	om	
ervoor	te	zorgen	dat	jouw	administratie	
altijd	actueel	bij	is.

	 Dit	stelt	ons	in	staat	om	een	goede	peri-
odieke	afgrenzing	te	doen	van	de	boek-
houding.	Hiermee	creeren	wij	de	basis	
van	een	goede	liquiditeitsbegroting.

	
	 Wij	koppelen	onze	speciaal	ontwikkelde	
liquiditeitstool	aan	ons	platform.	Hier-
door	kost	het	inlezen	en	actualiseren	
van	de	gegevens	weinig	tijd	en	blijft	de	
diepgang	behouden.

	
	 We	stellen	samen	met	jou	als	onderne-
mer	een	begroting	op.	Onze	tool	is	zo	
slim	dat	we	slechts	enkele	gegevens	van	
je	nodig	hebben.

	 We	updaten	de	begroting	samen	ieder	
kwartaal	op	basis	van	de	meest	actuele	
cijfers	in	jouw	boekhouding.	Waar	nodig	
passen	we	de	begroting	aan	op	basis	
van	de	laatste	inzichten	en	geven	we	je	
tips	mee	om	je	liquiditeit	te	verbeteren,	
eventueel	met	wat	extra	ondersteuning	
vanuit	216.
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Als	je	nu	ziet	dat	je	liquiditeit	tekortkomt,	kun	
je	wellicht	al	besparen	in	de	kosten	of	om	
hulp	vragen.	Mogelijk	moet	je	een	beroep	
doen	op	je	reserves,	of	bijzonder	uitstel	van	
belasting	aanvragen	bij	de	Belastingdienst.	
Maar	wellicht	is	het	optimaliseren	van	je	
werkkapitaal	voldoende	om	zo	de	benodigde	
liquiditeit	vrij	te	spelen.		

Zolang je maar tijdig  
in beweging komt, kun 
je op tijd bijsturen om  
problemen te voorkomen. 

Wat levert een goede 
liquiditeits prognose  
uiteindelijk op?

Deze	werkwijze	stelt	je	als	ondernemer	in	
staat	om	ieder	kwartaal	te	beschikken	over	
een	nauwkeurige	liquiditeitsprognose	voor	
de	komende	12	weken.	Dit kan jou als  
ondernemer helpen om de gevolgen  
van de terugbetalingen van de corona 
belastingschulden voor je liquiditeit zo veel 

mogelijk in kaart te brengen, zonder hoge 
kosten.	Onze	tool	maakt	dat	visueel	inzichte-
lijk	in	één	duidelijk	overzicht.	Hierin	kun		
je	zien	wat	de	impact	op	de	liquiditeit	zal	zijn	
voor	de	corona	belastingregeling	én	wat	de	
impact	zal	zijn	voor	de	reguliere	belastingbe-
talingen.



Sturen op liquiditeit is momenteel belangrijker dan ooit. Op deze  
manier signaleer je tijdig wanneer een mogelijke liquiditeitskrapte  
ontstaat en heb je voldoende tijd om maatregelen te treffen. Wil je 
meer weten over een rolling liquiditeit forecast en onze werkwijze? 
Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag.

Richard Smid
CEO	bij	216	Accountants

 088-9955251 smid.richard@216.nl

Over 216

Als	financieel	dienstverlener	helpt	216	ondernemers	bij	de	inkomstenbelasting,	omzetbelas-
ting,	vennootschapsbelasting,	jaarrekening	en	salarisadministratie.	In	een	nieuw	en	strak	jasje.	
Met	een	datagedreven	aanpak,	gaan	wij	op	zoek	naar	het	verhaal	achter	de	cijfers.	Het	verhaal	
waar	we	ondernemers	mee	adviseren.	Welke	keuzes	je	moet	maken,	waar	je	bedrijf	naar	toe	
kan	groeien	en	welke	risico’s	je	moet	vermijden.	Dat	doen	we	door	vergaande	digitalisering	en	
geautomatiseerde	technologie	in	te	zetten	voor	realtime	inzicht	in	je	financiële	situatie.

www.216.nl

Contact


