Belastingaangifte in tijden van “COVID-19-pandemie“
Vergeet uw aangifte voor de inkomstenbelasting voor 2019
niet en denk nu al aan uw aangifte voor de inkomstenbelasting voor 2020!
Belastingtermijnen 2019 en 2020
Voor het eerst gelden nieuwe, gunstigere termijnen voor belastingaangiften die vanaf 2019
moeten worden ingediend. Als u verplicht bent om een belastingaangifte te doen, geldt het
volgende:
Belastingaangifte voor het jaar
2019

Zonder
belastingadviseur
31 juli 2020

Met
belastingadviseur
28 februari 2021

2020

31 juli 2021

28 februari 2022

Slechts in enkele uitzonderlijke gevallen kan een verlenging van de termijn worden
aangevraagd, bijvoorbeeld als u de termijn buiten uw wil om niet haalt.
De latere indieningstermijnen hebben ook hun prijs. Waar ambtenaren vroeger zelf konden
beslissen hoeveel de laattijdige toeslag is, is de laattijdige toeslag sinds 2019 wettelijk
vastgelegd: De laattijdige toeslag bedraagt per maand vertraging 0,25% van de vastgestelde
belasting, met een minimum van € 25 en een maximum van € 25.000.
Indiening van documenten voor 2019
Houdt u niet van laattijdige toeslagen? Wij ook niet! Daarom bent u steeds bij ons welkom
om de documenten voor uw aangifte voor de inkomstenbelasting 2019 in te dienen. We
hebben een doorlooptijd en verwerkingstijd van de stukken nodig. In de regel is dit ongeveer
vier tot zes weken.
Weet u niet welke documenten u ons moet voorleggen? De bijgevoegde checklist kan u
hierbij helpen.
Inkomstenbelasting wordt DIGITAAL
Hoe moet u ons de documenten bezorgen? Bij voorkeur digitaal! Heeft u al gehoord van het
nieuwe online portaal "DATEV Meine Steuern"? Nee? Neem contact met ons op als u er
gebruik van wilt maken. Kortom: u kunt hier op elk moment eenvoudig uw documenten
uploaden en later ook uw aangifte inkomstenbelasting inzien.

Fiscale behandeling van de lonen in de "COVID 19-pandemie"
Woont u in Duitsland en werkt u in Nederland of woont u in Nederland en werkt u in
Duitsland?
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Afhankelijk van waar u uw activiteiten daadwerkelijk uitvoert, kan dit verschillende fiscale
gevolgen hebben. De coronaperiode en de lockdown kunnen de plaats waar u uw
werkzaamheden uitvoert, hebben veranderd. U dient na te gaan of dit van invloed is op de
loonbelasting.
Duitsland heeft een tijdelijke overlegregeling met Nederland gesloten. Er is een speciale
regeling getroffen voor de periode waarin de gezondheidsautoriteiten u blijven adviseren om
vanuit huis te werken vanwege het hoge infectierisico.
Samengevat werd het volgende geregeld:
-

Werkdagen waarop u alleen vanuit huis werkt vanwege de maatregelen ter
bestrijding van de COVID 19-pandemie kunnen beschouwd worden als
werkdagen die u zou hebben gewerkt zoals vermeld in uw arbeidscontract
mochten en er geen maatregelen gelden ter bestrijding van de COVID 19pandemie.

-

Dit geldt niet voor werkdagen die onafhankelijk van deze maatregelen vanuit huis
of in een derde land zouden zijn uitgevoerd. Dit is met name niet van toepassing
als u in principe vanuit huis werkt zoals vermeld in de bepalingen in uw
arbeidsovereenkomst.

-

Als u gebruik maakt van deze regeling, heeft u een attest van uw werkgever nodig
waarin vermeld staat welke dagen u vanuit huis heeft gewerkt en dit in verband
met de COVID 19-pandemie.

-

De overeenkomst is van toepassing op werkdagen in de periode vanaf 11 maart
2020 en blijft van kracht totdat zij door de bevoegde autoriteit van een van de
contracterende staten wordt opgezegd.

Recht op belastingheffing op Duitse sociale uitkeringen (Duitse
arbeidstijdverkortingstoelage “Kurzarbeitergeld”, werkloosheidsuitkering
“Arbeitslosengeld” of insolventie-uitkering “Insolvenzgeld”)
Woont u in Nederland en werkt u normaal gesproken in Duitsland en brengt u uw tijd nu thuis
door in verband met de maatregelen tegen de COVID 19-pandemie? Dan gelden de
volgende speciale regels:
Gedurende deze periode kunt u in plaats van uw reguliere salaris een Duitse
arbeidstijdverkortingsuitkering, werkloosheidsuitkering of insolventie-uitkering ontvangen. Als
het totale brutobedrag van deze (en andere) uitkeringen van de Duitse sociale verzekeringen
in een kalenderjaar niet meer dan € 15.000 bedraagt, heeft Nederland het recht om deze
sociale uitkeringen te belasten. In deze gevallen verleent Nederland een eenzijdige
afzonderlijke belastingvrijstelling.
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