
Heb ik recht op uitstel van betaling?

Heeft u al (eerder) 3 maanden uitstel van 
betaling van belastingen aangevraagd?

Kan u na 3 maanden de openstaande  
belastingschulden betalen? 

Let op: dit gaat om betaling ineens voor alle openstaande 
belastingschulden 3 maanden na het eerste verzoek om uitstel.

Voldoet u aan de volgende voorwaarden? 
•  De bestaande betalingsproblemen maken langer uitstel 

noodzakelijk.
•  De betalingsproblemen zijn hoofdzakelijk ontstaan door de 

coronacrisis.
•  Er is voor de belastingschuld waarvoor het uitstel wordt 

gevraagd voldaan aan de aangifteplicht.

U kan geen beroep doen op bijzonder uitstel van betaling  
van belastingen in verband met de coronacrisis. 

U kan wel een beroep doen op de normale uitstelmogelijkheden 
voor betaling van belastingen. Mogelijk kan u met de 

belastingdienst een betalingsgregeling overeenkomen.  
Wij adviseren hiervoor een liquiditeitsprognose op te stellen  

en na te denken over mogelijke zekerheden 
die aan de belastingdienst verstrekt kunnen worden. 

Heeft u een (naheffings-)aanslag ontvangen?

Heeft u een (naheffings-)aanslag ontvangen?

U kan uitstel aanvragen nadat u 
een (naheffings-)aanslag heeft 

ontvangen. Tot dat moment hoeft u 
niets te doen. Dien wel uw aangiften  

(LB/btw) op tijd in. 

U kan uitstel aanvragen nadat 
u een (naheffings-)aanslag 

heeft ontvangen. Tot dat 
moment hoeft u niets te doen. 
Dien wel uw aangiften op tijd 

in. 

Welke rechtsvorm heeft uw onderneming?

BV - Eenmanszaak VOF - Maatschap

U kan een verzoek indienen voor nader uitstel van betaling. 
Is de openstaande belastingschuld 20.000 euro of meer?
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U hoeft verder geen actie te ondernemen.  
Na afloop van de 3 maandsperiode kan  
u de verschuldigde belastingen voldoen.  

Let op: de verzuimboeten hoeft u niet te betalen.

U kan geen verder uitstel van betaling krijgen. De belastingdienst 
neemt contact met u op voor een betalingsregeling voor de 
openstaande belastingschulden. Tot dat moment hoeft u de 
openstaande aanslagen niet te betalen. Nieuwe aanslagen/

termijnen dient u wel op tijd te voldoen.

U kan een verzoek indienen ZONDER derde 
deskundigenverklaring.

U mag de betaling van aanslagen voor deze  belastingen 
uitstellen. Dit geldt tot 1 oktober 2020 of totdat u een  

bericht van de belastingdienst ontvangt dat het bijzonder  
uitstel wordt ingetrokken. 

Bij uw verzoek om uitstel dient u een derde  
deskundigenverklaring aan te leveren die onder andere verklaart  
dat uw liquiditeitsprognose plausibel is. Er gelden voorwaarden 

rond het uitkeren van dividend, bonussen en inkoop van aandelen.

U mag de betaling van aanslagen voor deze belastingen 
uitstellen. Dit geldt tot 1 oktober 2020 of totdat u een  

bericht van de belastingdienst ontvangt dat het bijzonder  
uitstel wordt ingetrokken. 

U kan voor 3 maanden 
uitstel van betaling 

aanvragen. U krijgt uitstel 
voor inkomstenbelasting, 

Zorgverzekeringswet, 
vennootschapsbelasting, 

loonheffingen, 
omzetbelasting/btw. 

Hiervoor hoeft u geen apart 
uitstel aan te vragen. Behalve 

als de belastingplichtigen 
niet overeenkomen 

(bijvoorbeeld fiscale eenheid 
omzetbelasting). U krijgt uitstel 

voor 3 maanden vanaf de 
datum van uw verzoek.  

 
Uw uitstel geldt alleen voor 

de VOF of maatschap. Indien 
u ook uitstel wilt voor de 

vennoten (prive) dan moet u 
hiervoor een apart verzoek 

indienen.

U kan voor 3 maanden uitstel 
van betaling aanvragen.  

U krijgt uitstel voor 
inkomstenbelasting, 
Zorgverzekeringswet, 

vennootschapsbelasting, 
loonheffingen, 

omzetbelasting/btw. 
Hiervoor hoeft u geen apart 

uitstel aan te vragen. Behalve 
als de belastingplichtigen 

niet overeenkomen 
(bijvoorbeeld fiscale eenheid 

omzetbelasting). U krijgt uitstel 
voor 3 maanden vanaf de 

datum van uw verzoek.

U kan voor 3 maanden uitstel 
van betaling aanvragen.  

U moet voor elke belasting 
apart uitstel aanvragen.  

U krijgt uitstel voor 3 maanden 
vanaf de datum van uw 

verzoek.

Lees hier hoe u online voor 3 maanden bijzonder uitstel  
van betaling aanvraagt  vanwege de coronacrisis.

Lees hier hoe u schriftelijk voor 3 maanden bijzonder uitstel  
van betaling aanvraagt vanwege de coronacrisis.

Kan u een belastingschuld niet betalen  
als gevolg van de coronacrisis?

Welke belasting kan u niet betalen?

• Assurantiebelasting
• Kansspelbelasting
• Verhuurdersheffing
•  Opslag duurzame energie
• Energiebelasting
• Kolenbelasting
• Afvalstoffenbelasting
•  Belasting op leidingwater
• Accijnzen
•  Verbruiksbelasting 

alcoholvrije dranken

• Inkomstenbelasting
• Zorgverzekeringswet
• Vennootschapsbelasting
• Loonheffingen
• Omzetbelasting/btw

Lees hier hoe u verlenging van bijzonder uitstel  
van betaling aanvraagt vanaf 2e  helft juni.

Wilt u dat Grant Thornton u helpt bij het opstellen van een 
liquiditeitsprognose of een derde deskundigenverklaring? 

Laat dan hier uw gegevens achter.
Wij nemen vervolgens contact met u op.

Lees hier hoe u voor 3 maanden bijzonder uitstel  
van betaling aanvraagt vanwege de coronacrisis.
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