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Uitstel van betalingen 

Inmiddels is er meer duidelijkheid over hoe de belastingdienst op dit moment omgaat met het 

verzoek om bijzonder uitstel van betaling voor verschuldigde belastingaanslagen. 

 

Je kunt 3 maanden uitstel van betaling aanvragen voor de meeste belastingen zoals 

inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting , btw en loonheffingen.  

 

Bijzonder uitstel aanvragen kan digitaal of met een brief en kas pas als je een aanslag hebt 

ontvangen. 

 

Vraag je bijzonder uitstel aan voor een belastingaanslag dan kun je tegelijk uitstel aanvragen 

voor alle aanslagen. Je hoeft dus niet te wachten op een naheffingsaanslag voor elke 

belastingsoort. 

 

 

Wanneer loopt het bijzonder uitstel af? 

De belastingdienst heeft aangegeven dat de dagtekening van de aanvraag bepalend is voor 

wanneer het uitstel afloopt. Drie maanden na deze dagtekening loopt het uitstel af en deze 

periode schuift niet op als je voor een latere aanslag ook drie maanden uitstel vraagt.  

 

Noteer deze datum dus in je agenda! 

 

Heb je niet genoeg aan deze drie maanden dan moet je na deze periode opnieuw uitstel 

aanvragen.  

 

 

Langer dan 3 maanden uitstel? 

Wil je voor langer dan 3 maanden bijzonder uitstel aanvragen? Dan kan dit alleen per brief én 

zullen er extra bewijsstukken moeten worden aangeleverd. In eerste instantie zal de 

belastingdienst de invordering voor drie maanden opschorten. Daarna wordt gekeken of er 

meer informatie nodig is zoals een accountantsverklaring. 
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Onderneming een vennootschap 

Heb je een vennootschap onder firma?  

Dan moet je uitstel aanvragen voor de belastingaanslagen voor de vof en als je ook uitstel wilt 

voor de inkomstenbelasting dan moet je deze apart aanvragen. Het betreft namelijk 

verschillende fiscale nummers. 

 

Besloten vennootschap 

Is de onderneming een besloten vennootschap dan wordt het verzoek om bijzonder uitstel 

gelijk gezien als een bestuurlijke melding van betalingsonmacht. Dit geldt alleen voor 

aanslagen vanaf februari 2020. Zijn er openstaande aanslagen van voor februari 2020, dan is 

de melding voor die tijdvakken niet op tijd en niet rechtsgeldig, 

 

 

Geldigheid van regeling 

De huidige regeling loopt tot 19 juni 2020. Hoe het daarna gaat is niet duidelijk. Ook niet hoe 

zal worden omgegaan met ondernemingen die de inhaalrekening niet in één keer kunnen 

voldoen. Dan zal er waarschijnlijk gekeken worden naar betalingsregelingen.  

 


