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Betreft: verzoek tot mogelijkheid van uitstel van betaling van accijnzen op alcoholhoudende
dranken en verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken

Geachte heer Vijlbrief,
De overheid heeft in verband met het coronavirus het besluit genomen om alle eet- en
drinkgelegenheden in Nederland te sluiten tot en met in ieder geval 6 april. Producenten en
distributeurs van bier, wijn, gedistilleerde dranken en alcoholvrije dranken hebben er alle
begrip voor dat dit besluit is genomen.
De horecasector wordt zeer hard getroffen door deze sluiting. Deze maatregel heeft echter ook
zeer grote effecten op producenten en distributeurs van bier, wijn, gedistilleerde dranken en
alcoholvrije dranken. Daarom verzoeken de bedrijven in de drankensector u dringend om de
verruimde mogelijkheid om belastingbetaling uit te stellen ook zo snel mogelijk te laten gelden
voor de accijnzen op bier, wijn, gedistilleerde dranken en tussenproducten en voor de
verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken. Dit biedt voor de getroffen bedrijven in de
drankensector een verruiming van de liquiditeit die op dit moment zeer hard nodig is.
Eet- en drinkgelegenheden vormen een zeer belangrijk afzetkanaal voor bedrijven in de
drankensector en dit afzetkanaal ligt de komende tijd volledig stil. Van alle drank die wordt
verkocht in Nederland, wordt naar schatting een derde verkocht via de horeca. Aangezien de
marges in het horecakanaal doorgaans groter zijn dan bij verkoop in supermarkt of slijterij, is
het aandeel van de horeca in de omzet van deze bedrijven veel groter dan een derde. Sommige
producenten en distributeurs zijn voor hun omzet zelfs volledig afhankelijk van de verkoop aan
de horeca. Het sluiten van eet- en drinkgelegenheden leidt dus tot een zeer stevig en ongekend
verlies aan inkomsten en brengt het voortbestaan van veel bedrijven in de drankensector in
gevaar.
Op 17 maart jl. heeft de regering een pakket maatregelen aangekondigd om bedrijven te
ondersteunen. Een van de maatregelen is de mogelijkheid voor getroffen ondernemers om
uitstel te vragen voor het betalen van verschillende belastingen. Eventuele verzuimboetes voor
het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Dit geldt voor de inkomsten-,
vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen. Bedrijven in de drankensector verwelkomen deze

maatregel ten zeerste. Echter, naast de genoemde belastingen, betaalt de sector ook jaarlijks
ruim 1,3 miljard euro belasting in de vorm van accijnzen op alcoholhoudende dranken en
verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken. Het betalen van deze belastingen vergroot de druk
op de liquiditeit van bedrijven die al in zwaar weer verkeren. Juist in deze zware tijden is het
van groot belang om de druk op de liquiditeit te verlagen. Wij verzoeken u daarom om de
verruimde mogelijkheid tot uitstel van belastingbetaling ook toe te passen op de accijnzen en
de verbruiksbelasting teneinde de hoognodige liquiditeit van bedrijven in de dranken sector te
vergroten.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en vragen om uw begrip voor deze
uitzonderlijke situatie. Uiteraard zijn wij bereid om een nadere toelichting te geven op ons
verzoek.
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