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BTW-maatregelen tegen COVID-19 in andere EU-landen

Dit document geeft een overzicht van recente BTW-maatregelen die door verschillende EU-lidstaten zijn genomen in verband met COVID-19.  

Indien gewenst brengt PKF Wallast ondernemers in contact met lokale collega’s van het PKF-netwerk ter verdere ondersteuning.  Dat geldt ook 

voor non-EU landen, waar PKF eveneens actief is.

Dit overzicht is samengesteld op basis van informatie die bij PKF Wallast beschikbaar was ten tijde van het opstellen van dit document. Beoogd wordt een impressie te geven van de verschillende 

maatregelen die landen nemen. Neem voor actuele informatie contact op met de adviseurs van PKF Wallast, die u graag in contact brengen met de lokale collega’s van het PKF-netwerk.

Polen – De maandelijkse SAF-T verplichting voor ’grote’ Poolse ondernemingen wordt 

uitgesteld. SAF-T wordt uitgebreid met het BTW-register en BTW-kredietgegevens. Per 1 

april 2020 zouden nieuwe rapportage procedures in werking treden. Dit is uitgesteld tot 1 

juli 2020. Verder zijn er betalingsuitstel  mogelijkheden.

Litouwen – Er zijn verschillende  vergaande uitstelmogelijkheden aangekondigd.

Cyprus – Er geldt een tijdelijke verlaging van het algemene- en verlaagde tarief voor 

bepaalde sectoren. Daarnaast is er een ‘payment-holiday’ voor BTW-betalingen.

Malta – Er is aangekondigd dat er een ’payment-holiday’ komt voor BTW-betalingen voor 

ondernemingen en ZZP’ers.

Denemarken – Maand uitstel van BTW-betalingstermijnen voor ‘grote’ ondernemingen. 

De regeling geldt voor drie maanden.  ‘Kleinere’ ondernemingen kunnen hun aangiften 

voor het eerste en tweede kwartaal consolideren. 

Oostenrijk – Er kan uitstel van BTW-betaling worden aangevraagd en er kan tevens 

verzocht worden om een betalingsregeling. Er is mogelijkheid tot heronderhandeling van 

boetes en rentebetalingen. Daarnaast zijn er details gepubliceerd over BTW en andere 

maatregelen om bedrijven te ondersteunen.

Duitsland – Belastingplichtigen kunnen verzoeken om uitstel tot eind 2020 met minimale 

onderbouwing.

Finland – Er kan een aanvraag worden ingediend voor uitstel en herziening van 

betalingstermijnen .  Tevens zijn er verzachtingsmaatregelen ten aanzien van boetes op 

achterstallige BTW-betalingen.

Frankrijk – Er kan uitstel van BTW-betaling worden aangevraagd. Daarnaast kan om een 

betalingsregeling voor belastingschulden worden verzocht.

Griekenland – Er geldt een uitstel van BTW-betaling tot eind augustus 2020. 

Ierland – Handhavingsactiviteiten op het gebied van BTW-verplichtingen worden 

opgeschort. Er worden geen boetes opgelegd voor te late BTW-betalingen in de afgelopen 

twee maanden. BTW-aangiften dienen overigens wel op tijd te worden ingediend.

Italië – Er zijn verschillende  uitstelmogelijkheden aangekondigd.

België – Er zijn mogelijkheden tot  uitstel van BTW-aangiften en -betalingen.  Teruggaven 

worden versneld behandeld. 

Portugal – Er zijn verzachtingsmaatregelen getroffen met betrekking tot BTW-betalingen.  

Roemenië – BTW-betalingen en belastingcontroles worden stopgezet. Ook worden BTW-

teruggaafverzoeken versneld behandeld.

Spanje – Er geldt een opschorting van de indiendingstermijn en een ‘payment-holiday’ 

voor de BTW die betaald moet worden voor kleine ondernemingen. Deze regeling is niet 

beschikbaar voor ‘grote’ ondernemingen. Uitstel van betaling wordt flexibeler gemaakt 

voor het MKB en de ZZP’ers.

Tsjechië – Uitstel van BTW-betalingen kan aangevraagd worden. BTW-teruggaafverzoeken 

worden versnel d behandeld. 

Zweden – BTW-betalingen en andere belastingsverrekeningen kunnen tot 12 maanden 

uitgesteld worden met een terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

Verenigd Koninkrijk – Er zijn uitstel van betalingsmaatregelen afgekondigd.


