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Uitstel van betaling van belastingen 

Ondernemers kunnen voor de meeste soorten belasting uitstel van betaling krijgen. De voorwaarden 

voor het krijgen en het aanvragen van uitstel zijn de afgelopen periode meerdere keren gewijzigd als 

gevolg van de coronacrisis. Hieronder staan de huidige voorwaarden en regels omtrent uitstel van 

betaling van belastingen beschreven. Deze zijn gebaseerd op de wet en regelgeving, zoals die bekend 

was op 30 april 2020. 

 

1. Belastingsoorten waarvoor uitstel gevraagd kan worden 

Uitstel kan voor de volgende belastingen worden aangevraagd: 

• inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen; 

• inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet; 

• loonheffingen; 

• vennootschapsbelasting; 

• omzetbelasting (btw); 

• kansspelbelasting; 

• assurantiebelasting; 

• verhuurderheffing; 

• milieubelastingen (energiebelasting/opslag duurzame energie- en klimaattransitie, 

kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater); 

• accijns (minerale oliën, alcohol en tabak); en 

• verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken. 

 

Er is expliciet aangegeven dat het niet mogelijk is om uitstel aan te vragen voor de dividendbelasting, 

gezien de aard van de belasting. 

 

2. Hoe uitstel aan te vragen 

Het uitstel kan online worden aangevraagd of schriftelijk. Via deze link kan je online uitstel van betaling 

aanvragen. Hiervoor moet de medewerker inloggen met zijn of haar DigiD en het betreffende formulier 

invullen en verzenden.  

 

Uitstel kan schriftelijk worden aangevraagd door een brief te sturen naar: 

Belastingdienst 

Postbus 100 

6400 AC Heerlen 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis
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Zowel voor het online als het schriftelijk aanvragen is vereist dat er een belastingaanslag is opgelegd. Dit 

betekent bijvoorbeeld voor de loonheffingen en de omzetbelasting dat eerst de deadline van betalen 

gemist moet worden, waarna de Belastingdienst na ongeveer twee weken een naheffingsaanslag oplegt. 

Nadat deze naheffingsaanslag is ontvangen kan uitstel gevraagd worden. 

 

Als er uitstel is gevraagd wordt er direct uitstel verleend. Dit uitstel geldt voor de opgelegde aanslag, 

maar ook alle nog op te leggen aanslagen van hetzelfde belastingmiddel tot 19 juni 2020. Als voor één 

van de vijf onderstaande belastingsoorten uitstel is gevraagd, wordt automatisch uitstel verleend voor de 

overige vier belastingsoorten:  

• inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen; 

• inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. 

• loonheffingen; 

• vennootschapsbelasting; en 

• omzetbelasting (btw). 

 

Wel moet er per belastingplichtige apart uitstel gevraagd worden. Hierbij is het van belang om goed in 

het oog te houden dat de belastingplichtigen per belastingsoort kunnen verschillen. Zo wordt de fiscale 

eenheid voor de omzetbelasting als een aparte belastingplichtige gezien. Bij een voor de winstbelasting 

transparante vennootschap, zoals bijvoorbeeld de vof, is de vof belastingplichtig voor de omzetbelasting, 

maar zijn de vennoten belastingplichtig voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.  

 

3. Duur van het uitstel 

Nadat het verzoek is ingediend, wordt direct uitstel verleend en wordt een schriftelijke 

ontvangstbevestiging verstuurd, ook als het verzoek online is ingediend. Doordat de Belastingdienst de 

verzoeken handmatig verwerkt, kan dit enige tijd duren. Hoofdregel is dat er uitstel wordt verleend voor 

drie maanden. Deze drie maanden gaan in op het moment van het indienen van het verzoek. Voor de 

later opgelegde aanslagen geldt dezelfde termijn als voor de eerste aanslag waarvoor uitstel is 

aangevraagd.  

 

Dus als bijvoorbeeld op 25 april 2020 een naheffingsaanslag loonheffingen wordt opgelegd en op 1 mei 

2020 uitstel wordt aangevraagd moeten alle aanslagen die tot 19 juni 2020 worden opgelegd op 1 

augustus worden betaald. 

 

Het is ook mogelijk voor een lagere periode dan drie maanden uitstel te vragen. Dit verzoek kan enkel 

schriftelijk worden gedaan en moet aan verschillende voorwaarden voldoen. 
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Belastingschuld minder dan € 20.000 

Als de belastingschuld minder bedraagt dan € 20.000 dan moet aan de volgende voorwaarden worden 

voldaan voor het krijgen van langer uitstel: 

• De bestaande betalingsproblemen maken langer uitstel noodzakelijk; 

• Deze betalingsproblemen zijn hoofdzakelijk door de coronacrisis ontstaan; en 

• Er is voor de belastingschuld waarvoor het uitstel wordt gevraagd voldaan aan de aangifteplicht. 

 

Belastingschuld meer dan € 20.000 

Als de belastingschuld € 20.000 of meer bedraagt dan moet ook aan de bovenstaande voorwaarden 

worden voldaan en dan moet aanvullend een verklaring van een derde-deskundige worden toegevoegd:  

• Een verklaring dat aannemelijk is dat er sprake is van werkelijke betalingsproblemen op het 

moment van het verzoek om uitstel of naar verwachting op korte termijn daarna; 

• Een verklaring dat aannemelijk is dat deze betalingsproblemen hoofdzakelijk door de 

coronacrisis zijn ontstaan; en 

• Een liquiditeitsprognose die volgens de derde-deskundige plausibel is. Deze prognose is 

opgesteld aan de hand van de feiten en omstandigheden die op het moment van het indienen 

van het verzoek om uitstel van betaling bekend zijn. 

 

In de regelgeving staat aangegeven dat de belastingschuld op het moment van aanvragen bepalend is, 

het is niet duidelijk wat er gebeurd als de schuld op het moment van aanvragen van het uitstel minder 

bedraagt dan € 20.000 en later stijgt boven de € 20.000. Er is nog geen vaste termijn bepaald waarvoor 

uitstel wordt verleend. 

 

4. Betalingsonmacht 

Ook het beleid omtrent de melding betalingsonmacht is gewijzigd. Normaal moest deze melding 

schriftelijk en binnen 14 dagen na afloop van het betreffende tijdvak. Nu wordt het verzoek om uitstel van 

betaling ook als melding betalingsonmacht verwerkt, ongeacht of dit schriftelijk of online wordt gedaan. 

Bovendien wordt de melding als tijdig aangemerkt voor tijdvakken die eindigen na 1 februari 2020, ook 

als het verzoek meer dan 14 dagen na de betalingstermijn is ingediend.  

 

5. Boetes en rente 

Bij het opleggen van aanslagen kunnen boetes worden opgelegd voor het niet tijdig betalen van de 

belastingen. Deze boetes worden automatisch kwijtgescholden als er uitstel wordt aangevraagd. Hier 

hoeft geen apart bezwaar tegen gemaakt te worden. Dit geldt voor betalingsverzuimen in de periode 12 

maart 2020 tot en met het einde van het verkregen uitstel. 
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Normaal gesproken wordt er 4% invorderingsrente berekend over te laat betaalde belastingen. Deze 

rente is vanaf 23 maart 2020 tot 23 juni 2020 tijdelijk verlaagd naar 0,01%. 

 

6. Verrekening van belasting 

Gedurende de periode dat het uitstel van betaling loopt, verrekent de Belastingdienst geen 

belastingteruggaven met de belastingschuld waarvoor uitstel van betaling is verleend. Dus als er 

bijvoorbeeld recht is op een teruggave van omzetbelasting wordt deze niet verrekend met te betalen 

loonheffingen. Uitzondering hierop is als de belangen van de Staat worden geschaad en bij rechten bij 

invoer. 

 

7. Al ingediende verzoeken 

Alle verzoeken die na 12 maart 2020 zijn ingediend worden op basis van de bovenstaande regels 

behandeld. In gevallen dat er nog geen aanslag was opgelegd op het moment van het indienen van het 

verzoek, zal meestal een nieuw verzoek moeten worden ingediend op het moment dat er wel een 

aanslag is opgelegd. Sommige inspecteurs houden het verzoek echter zelf aan tot het moment dat er 

een aanslag is opgelegd. In dit kader is het dus van belang om de reactie van de Belastingdienst goed te 

lezen.  

 

8. G-rekening 

De ondernemers voor wie een gedeelte van de omzet op een g-rekening wordt gestort, leek nog geen 

voordeel te hebben van het krijgen van uitstel van betaling. Doordat dit geld enkel gebruikt kon worden 

om de Belastingdienst te betalen. De Belastingdienst gaat de gelden op de g-rekening vrijgeven voor 

zover er uitstel van betaling is verleend.  

 

Hiervoor moet eerst uitstel van betaling worden aangevraagd, waarna een door de Belastingdienst 

beschikbaar gesteld formulier ingevuld en opgestuurd kan worden.  

 

9. Verklaring betalingsgedrag 

Normaal gesproken is het niet mogelijk om een “schone” verklaring van betalingsgedrag te krijgen als er 

achterstanden zijn bij het betalen van belastingen. In verband met de coronacrisis geeft de ontvanger 

toch een “schone” verklaring betalingsgedrag af, als voor de nageheven loonheffingen of voor de 

omzetbelasting bijzonder uitstel van betaling is verleend. 

 

Uiteraard houden wij je op de hoogte van verdere ontwikkelingen en als je vragen hebt, kun je altijd 

contact met ons opnemen. 

 


