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Verlengd uitstel van betaling of betalingsregeling? 
 
Vanwege de coronacrisis heb je mogelijk uitstel van betaling voor drie maanden aangevraagd en 
toegekend gekregen. Loopt dit uitstel van betaling (bijna) af? Dan heb je een aantal mogelijkheden. 
 

1. Je hebt inmiddels weer voldoende liquide middelen om alle belastingschulden te betalen. Je kunt 
de volledige schuld (voor zover je dit nog niet hebt gedaan) terugbetalen aan de Belastingdienst 
en vanaf nu weer tijdig de belastingschulden betalen. 

2. Het gaat weer beter met je onderneming, maar je hebt nog niet voldoende liquide middelen om 
de volledige belastingschuld in één keer terug te betalen. De Belastingdienst biedt jou de 
mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen voor de belastingschuld die gedurende het 
uitstel van betaling is opgebouwd. Daarnaast betaal je vanaf nu weer tijdig de nieuwe 
belastingschulden aan de Belastingdienst. 

3. Vanwege de aanhoudende coronacrisis ben je helaas nog steeds niet in staat om de opgelopen 
belastingschuld af te lossen, maar ook niet om de nieuwe belastingschulden tijdig te betalen. Dan 
kun je onder voorwaarden een verzoek indienen om verlengd uitstel van betaling. 

 
Het volledig betalen van de gedurende het verleende uitstel van betaling opgelopen belastingschuld en 
vervolgens uitstel van betaling aanvragen voor een nieuwe periode van drie maanden vanwege de 
coronacrisis (zonder nadere voorwaarden) is niet mogelijk. 
 

Betalingsregeling 
 
Het is mogelijk om een betalingsregeling te treffen voor de opgelopen uitgestelde belastingschulden. 
Hierdoor hoef je niet de volledige schuld in één keer te betalen, zodra het uitstel eindigt. Het kabinet wil 
ondernemers zo goed mogelijk helpen en kijkt naar gespreide terugbetalingsmogelijkheden en maatwerk 
(waarschijnlijk per branche). De betalingsregeling wordt deze zomer uitgewerkt, dus op dit moment zijn 
er nog geen verdere details bekend. Als er meer duidelijk is, informeren wij je daarover.  
 
Totdat er meer duidelijkheid is over de betalingsregeling, is een gedeeltelijke aflossing van de 
uitgestelde belastingschulden nog niet verplicht. Uiteraard is dit wel mogelijk als de financiële situatie dat 
toelaat. Uitstel is immers geen afstel. 
 

Verlengd uitstel van betaling 
 
De mogelijkheid bestaat om het uitstel van betaling te verlengen. Het verlengde uitstel van betaling heeft 
geen formele einddatum, maar geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020. Daarbij is opgemerkt dat het 
verlengde uitstel van betaling een tijdelijk karakter heeft en door de Belastingdienst wordt ingetrokken 
als de omstandigheden dat mogelijk maken. Dat kan onder meer het geval zijn als het kabinet de 
beperkingen opheft ten aanzien van jouw branche. Als de Belastingdienst het verlengde uitstel van 
betaling op enig moment intrekt, dan wordt ook een betalingsregeling met je afgesproken.  
 
Uiteraard verwacht de Belastingdienst dat je tussentijdse betalingen doet als de financiële situatie dat 
toelaat.  
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Voor het aanvragen van verlengd uitstel wordt onderscheid gemaakt tussen twee situaties:  
 

1. De totale belastingschulden bedragen op het moment van het eerste uitstelverzoek minder dan 
€ 20.000; 

2. De totale belastingschulden bedragen op het moment van het eerste uitstelverzoek meer dan 
€ 20.000.  

 
Voorwaarden bij minder dan € 20.000 belastingschuld 
 

1. De bestaande betalingsproblemen maken langer uitstel noodzakelijk; 
2. Deze betalingsproblemen zijn hoofdzakelijk door de coronacrisis ontstaan; 
3. Er is voor de belastingschuld waarvoor het uitstel wordt gevraagd voldaan aan de aangifteplicht; 
4. Het gevraagde uitstel ziet op één of meer van de volgende belastingen: 

loonheffingen, omzetbelasting, inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, 
inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, kansspelbelasting, 
assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (energiebelasting en opslag duurzame 
energie- en klimaattransitie (ODE), kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op 
leidingwater), accijnzen en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken. 

5. De ondernemer verklaart dat geen bonussen worden uitgekeerd aan de Raad van Bestuur en de 
directie van de onderneming, geen dividend wordt uitgekeerd en geen eigen aandelen worden 
ingekocht in de periode vanaf het indienen van het uitstelverzoek tot en met de datum van de 
vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Onder bonussen worden mede 
begrepen winstuitdelingen en andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben. Deze 
voorwaarde ziet niet op bonussen, dividenden en aandelen waarvan de uitbetaling en inkoop na 
het uitstelverzoek plaatsvindt, maar de daaraan ten grondslag liggende beslissing in 2019 is 
genomen. 

 
Voorwaarden bij meer dan € 20.000 belastingschuld 
 

1. Er wordt voldaan aan de voorwaarden die gelden voor belastingschulden van minder dan 
€ 20.000; 

2. Het hebben van een liquiditeitsprognose die volgens de derde-deskundige plausibel is. 
De derde-deskundige verklaring kunnen wij voor jou opstellen. Loopt jouw uitstel van betaling 
bijna af, heb je verlengd uitstel van betaling nodig en bedraagt de belastingschuld op het moment 
van het eerste uitstelverzoek meer dan € 20.000? Neem dan tijdig contact op met jouw 
contactpersoon binnen CROP of met de Coronadesk. 

 
Als je voldoet aan alle voorwaarden, kun je verlengd uitstel van betaling aanvragen op de website van 
de Belastingdienst door in te loggen met DigiD. De mogelijkheid om per post verlengd uitstel van 
betaling aan te vragen blijft uiteraard ook mogelijk.  
 

Invorderingsrente, belastingrente en betaalverzuimboetes 
 
De lagere invorderingsrente van 0,01% is van toepassing 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. 
 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis
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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Het is niet bekend of de termijnen nogmaals worden verlengd. Het is mogelijk dat de rentes op 1 oktober 
2020 weer stijgen naar het gebruikelijke percentage. 
 
Eventuele betaalverzuimboetes, die zijn opgelegd bij belastingaanslagen waarvoor je tijdens de 
coronacrisis bijzonder uitstel van betaling hebt, worden ambtshalve vernietigd. Dit geldt voor de 
betaalverzuimboetes in periode vanaf 12 maart 2020 tot en met het einde van het verleende bijzondere 
uitstel van betaling. Hiervoor is geen verzoek of bezwaar nodig. 
 
 
Uiteraard houden wij je op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Heb je nog meer vragen of kunnen wij 
je ondersteunen bij de aanvraag voor verlengd uitstel van betaling? Neem dan contact op met jouw 
contactpersoon binnen CROP of met de CROP Coronadesk.  
 

mailto:coronadesk@crop.nl

