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Inleiding 

Op 12 maart jl. is de eerste mogelijkheid tot uitstel van betaling aangekondigd. Deze is in de weken 

daarna vormgegeven. Voor de meeste belastingen kon door bijna alle ondernemers voor 3 maanden 

uitstel van betaling gevraagd worden, wat vrijwel direct verleend werd. Deze regeling gold in ieder geval 

voor alle aanslagen die tot 19 juni 2020 zouden worden opgelegd. Onder voorwaarden kon ook al voor 

langer dan drie maanden uitstel gevraagd worden. 

Daarnaast was de invorderingsrente verlaagd tot 0,01% tot 23 juni 2020. Zie voor de verdere details van 

de regeling onze whitepaper van 30 april 2020. Deze regelgeving blijft gelden, behalve voor zover 

hieronder anders is vermeld. 

Op 20 mei is samen met de uitbreiding van de overige steunmaatregelen aangekondigd dat ook de 

regeling van uitstel van betaling wordt verlengd tot 1 september 2020, hieronder is weergegeven wat 

deze verlenging betekent. 

Verlenging van de mogelijk tot aanvragen van uitstel van betaling 

Er is aangekondigd dat de looptijd van de regeling wordt verlengd tot 1 september 2020. Dit betekent dat 

ondernemers die nog geen uitstel hebben aangevraagd dit nog tot 1 september 2020 kunnen doen. Zij 

krijgen dan automatisch door drie maanden uitstel van betaling voor de opgelegde en nog op te leggen 

aanslagen.  

Op basis van de aankondiging lijkt het niet mogelijk om voor een tweede keer voor drie maanden uitstel 

aan te vragen voor dezelfde belastingaanslagen, dus als de drie maanden onvoldoende zijn moet er 

voor langer dan drie maanden uitstel gevraagd worden en moet daarmee samenhangend aan de 

daarvoor gestelde eisen worden voldaan. Het is nog niet duidelijk of wel voor aanslagen die na de eerste 

driemaands periode worden opgelegd, ook weer drie maanden uitstel gevraagd kan worden. 

Aanvragen van langer uitstel van betaling dan drie maanden 

In plaats van een algehele verlenging van het uitstel van betaling voor meer dan drie maanden, hetgeen 

door veel ondernemers werd gehoopt, zijn er extra voorwaarden toegevoegd aan het krijgen uitstel van 

betaling voor meer dan drie maanden. In aanvulling op de al bestaande eisen moet de ondernemer ook 

verklaren dat er geen dividend of bonussen worden uitgekeerd en ook dat er geen eigen aandelen 

worden ingekocht. De vormgeving van deze verklaring wordt nog uitgewerkt.  

Voor de volledigheid zijn hieronder de al eerder bepaalde voorwaarden samen met de nieuwe 

voorwaarden opgenomen. 

https://crop.nl/kennisbank/uitstel-van-betaling-van-belastingen/
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Voor belastingschulden van minder dan € 20.000: 

- De bestaande betalingsproblemen maken langer uitstel noodzakelijk; 

- Deze betalingsproblemen zijn hoofdzakelijk door de coronacrisis ontstaan;  

- Er is voor de belastingschuld waarvoor het uitstel wordt gevraagd voldaan aan de aangifteplicht; 

- De ondernemer verklaart dat er geen dividend of bonussen worden uitgekeerd en ook dat er 

geen eigen aandelen worden ingekocht. 

Voor belastingschulden van meer dan € 20.000: 

- Er wordt voldaan aan de voorwaarden die gelden voor belastingschulden van minder dan 

€ 20.000;  

- 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. 

Als aan deze voorwaarden is voldaan, wordt er voor langer dan drie maanden uitstel verleend. Dit uitstel 

duurt tot het wordt ingetrokken, dus hiervoor lijkt geen vaste periode gegeven te worden. Wel is 

aangegeven dat het uitstel  tenminste tot 1 september 2020 duurt en dat na afloop er een passende 

betalingsregeling wordt geboden. 

Invorderingsrente en belastingrente langer op 0,01% 

Samenhangend met de verlenging van de mogelijkheid tot het aanvragen van uitstel is ook de termijn 

waarvoor de lagere invorderingsrente van 0,01% geldt verlengd tot 1 oktober 2020. Dit betekent dat er 

nagenoeg geen rente betaald hoeft te worden over het verleende uitstel tot 1 oktober 2020. 

Ook is aangegeven dat de verlaging van de belastingrente tot 0,01%, welke voor de meeste 

belastingsoorten ingaat op 1 juni 2020, in ieder geval geldt tot 1 oktober 2020. Dit betekent dat er tot die 

datum geen belastingrente betaald hoeft te worden over nog te betalen inkomstenbelasting of 

vennootschapsbelasting over 2019. Dus als er over dat jaar nog belasting betaald moet worden, is het 

betalen van eventuele rente geen reden om een nieuwe voorlopige aanslag aan te vragen. 
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Uitbreiding belastingsoorten 

Voor de meeste belastingsoorten was het al mogelijk om uitstel aan te vragen. Deze lijst wordt uitgebreid 

met de BPM voor vergunninghouders vanaf het tijdvak mei 2020. 

De bovengenoemde uitstelregeling geldt niet voor de EU-douanewetgeving, daar wordt per geval 

beoordeeld of uitstel mogelijk is. De Douane heeft echter aangekondigd voor de maanden maart, april 

en mei dat bovenstaande uitstelbeleid wordt toegepast. Voor de periode daarna vindt nog overleg plaats 

met de Europese Commissie.   

Deze whitepaper is gebaseerd op wet- en regelgeving zoals deze geldt en/of is aangekondigd tot en met 

20 mei 2020. Uiteraard houden wij je op de hoogte van verdere ontwikkelingen en als je vragen hebt, 

kun je altijd contact met ons opnemen. 

mailto:coronadesk@crop.nl

