Bijzonder uitstel van betaling vanwege corona-perikelen
In het onderstaande lichten wij kort de belangrijkste aandachtspunten bij het verzoeken om
bijzonder uitstel van betaling vanwege corona-perikelen toe. Het volgende is van belang:
▪ Uitstel van betaling kan worden verzocht voor aanslagen inkomstenbelasting,
vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen
▪ Uitstel van betaling moet per brief aan de Belastingdienst worden verzocht.
▪ In de brief vraag je om uitstel van betaling en geef je aan dat je door de uitbraak van corona in
betalingsproblemen bent gekomen
▪ Nadat de Belastingdienst je verzoek heeft ontvangen, stoppen de invorderingsmaatregelen.
▪ Er wordt automatisch 3 maanden uitstel van betaling verleend
▪ Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoef je niet te betalen.
▪ Indien betalingsuitstel van 3 maanden te kort is, dan kan voor een langere periode uitstel worden
aangevraagd. De Belastingdienst kan dan vragen om aanvullende informatie aan te leveren.
Zodra bekend is welke informatie dat is, zal de Belastingdienst dat communiceren via de
bovenstaande link
▪ Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling zo beperkt
mogelijk houden. Voor de eerste 3 maanden uitstel is dus geen aanvullende informatie nodig
▪ Uitstel kan worden aangevraagd nadat aangifte is gedaan en je een aanslag hebt ontvangen
▪ Zodra bekend is dat niet aan de (aanstaande) betalingsverplichting kan worden voldaan dient
een zogenoemde melding betalingsonmacht te worden gedaan. Op dit moment is namelijk nog
geen aanpassing in de bestaande wettelijke regeling aangekondigd
▪ Voor de aangiftebelastingen (btw/loonheffingen) geldt, op basis van de nu bekende informatie,
dat het verzoek om uitstel van betaling pas wordt verleend nadat een naheffingsaanslag is
opgelegd als je de aangegeven omzet- of loonbelasting niet hebt voldaan. Omdat een
naheffingsaanslag veelal pas wordt ontvangen na verloop van de uiterste termijn waarbinnen de
melding betalingsonmacht moet zijn gedaan, lijkt het dat je er verstandig aan doet de melding
betalingsonmacht zo spoedig mogelijk te doen
Belangrijke opmerking hierbij is dat de afgelopen periode is gebleken dat dergelijk noodmaatregelen
snel kunnen wijzigen. Voor de actuele stand van zaken verwijzen wij je graag naar de Belastingdienst:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirusbelastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
Voorbeeldbrief uitstel van betaling en formulier melding betalingsonmacht
Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn tref je hier een voorbeeldbrief aan voor het verzoek om
bijzonder uitstel van betaling en hier het formulier melding betalingsonmacht.
Tot slot
Zoals hiervoor al aangegeven volgen de ontwikkelingen zich in snel tempo op. Gelet hierop adviseren
wij je om de actuele informatie van de Belastingdienst via de bovenstaande link goed in de gaten te
houden.
Indien je naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebt, neem dan direct contact op met je
vaste contactpersoon bij Ardent.
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