Voorwaarden fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting
Op 8 mei 2020 heeft de staatssecretaris van financiën bij besluit het vormen van een coronareserve goedgekeurd. Om de
liquiditeit te bevorderen wordt het mogelijk om te verwachten 2020 ‘Corona’ verliezen alvast in aanmerking te nemen bij het
bepalen van de winst van 2019. Voor deze goedkeuring geldt een vijftal voorwaarden:
1. Er moet sprake zijn van een verwacht ‘coronagerelateerd verlies’ als onderdeel van het totale verwachte fiscale verlies
in 2020. Dit is bijvoorbeeld het geval als omzetverlies gerelateerd kan worden aan de corona maatregelen.
2. Het verwachte coronagerelateerde verlies kan niet groter zijn dan het totale verlies dat de belastingplichtige verwacht
over 2020. Wanneer verwacht wordt dat over 2020 een positieve belastbare winst wordt genoten, is vorming van de
reserve dus niet mogelijk. Daarbij geeft de staatssecretaris aan dat de belastingplichtige zelf zo goed mogelijk de
omvang van het coronagerelateerde verlies moet inschatten.
3. De coronareserve mag niet hoger zijn dan de winst van 2019 die zou gelden zonder de vorming van de reserve.
4. De reserve moet uiterlijk in het jaar 2020 weer volledig vrijvallen. Hierbij dient in 2019 en 2020 winstvaststelling op
dezelfde manier plaats te vinden.
5. De vorming van de coronareserve moet in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 opgenomen worden onder de
rubriek overige fiscale reserves. De reserve moet in 2020 weer vrijvallen als onttrekking in deze rubriek.
Teruggave van belasting kan door het vragen van een (nadere) voorlopige aanslag 2019. Als een aangifte over het boekjaar
2019 al is ingediend, kan een nieuwe aangifte ingediend worden waarbij rekening gehouden wordt met de coronareserve.
In het geval dat er een gebroken boekjaar gehanteerd wordt, kan in het laatste boekjaar dat eindigt in de periode van 1
januari 2019 tot en met 31 maart 2020 een fiscale coronareserve gevormd worden. De reserve wordt dan in het jaar dat
daarop volgt volledig in de winst opgenomen.

Contact

Wilt u meer weten over bovenstaande aandachtsgebieden? Neem contact op met uw relatiebeheerder of met één van
onderstaande vestigingen.
Vestiging Eindhoven (hoofdkantoor)
Beukenlaan 60, 5651 CD Eindhoven
040 - 264 96 10 | eindhoven@crowefoederer.nl

Vestiging Lelystad
Pascallaan 68-j, 8218 NJ Lelystad
0320 - 25 04 44 | lelystad@crowefoederer.nl

Vestiging Amsterdam
Paasheuvelweg 16, 1105 BH Amsterdam
020 - 564 60 00 | amsterdam@crowefoederer.nl

Vestiging Oostzaan
Kerkbuurt 23, 1511 BB Oostzaan
075 - 684 13 27 | oostzaan@crowefoederer.nl

Vestiging Bladel
Lange Trekken 40, 5531 PZ Bladel
0497 - 36 15 55 | bladel@crowefoederer.nl

Vestiging Roermond
Looskade 17, 6041 LE Roermond
0475 - 31 91 41 | roermond@crowefoederer.nl
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