Betreft: Bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis
Geachte <naam>,
In juli hebt u een brief van ons ontvangen over het bijzonder uitstel van betaling dat u vanwege
corona had aangevraagd. Over deze brief hebben we verschillende vragen ontvangen. Zo was
onduidelijk wanneer u de openstaande belastingschuld zou moeten betalen. Inmiddels kunnen wij u
meer informatie geven. U hebt verschillende mogelijkheden. In deze brief leest u hier meer over.
U hoeft uw openstaande belastingschuld nog niet te betalen
De belastingaanslagen waarvoor u de afgelopen 3 maanden bijzonder uitstel hebt gekregen en die
u nog niet hebt betaald, hoeft u niet direct te betalen. Ná de zomer krijgt u van ons een brief met
een betalingsvoorstel. Hebt u schulden met een betaaldatum vóór maart 2020? Dan hoeft u deze
ook nog niet te betalen.
U kunt ervoor kiezen uw bijzonder uitstel niet te verlengen
Zodra uw bijzonder uitstel afloopt, hebt u geen uitstel meer voor betalingsverplichtingen die
ontstaan na de periode van 3 maanden waarvoor het uitstel gold. Doet u na deze periode
bijvoorbeeld aangifte btw of loonheffingen, dan betaalt u het bedrag, zoals gebruikelijk, vóór het
eind van de maand.
Is uw bijzonder uitstel afgelopen? En hebt u in juli 2020 aangifte btw of loonheffingen gedaan,
maar hebt u niet vóór of op 31 juli 2020 betaald? Zorg dan dat u zo snel mogelijk alsnog betaalt.
Gelet op de datum van deze brief vernietigen wij dan de eventuele boete nog.
Voorbeeld
U hebt op 23 april bijzonder uitstel van betaling aangevraagd. U kreeg 3 maanden uitstel,
tot 23 juli. U vraagt niet om verlenging van het bijzonder uitstel. Alle
betalingsverplichtingen die ontstaan op of na 23 juli moet u dus op tijd betalen.
U kunt ervoor kiezen uw bijzonder uitstel te verlengen
Verwacht u dat u de bedragen die u moet betalen volgens uw eigen aangifte of volgens aanslagen
die u de komende tijd zult ontvangen nog niet kunt betalen? Dan kunt u uw bijzonder uitstel van
betaling verlengen. Op belastingdienst.nl/bijzonderuitstel ziet u hoe u dit doet.
Verwacht u dat de problemen voor uw bedrijf structureel zijn? Of overweegt u te stoppen met
ondernemen? Dan is het verstandig contact op te nemen met een fiscaal dienstverlener. Of bel met
een adviseur bij het Coronaloket van het KVK Adviesteam op 0800 – 2117. Op
belastingdienst.nl/staken vindt u meer informatie over de fiscale afhandeling als u stopt met uw
bedrijf.
U kunt ervoor kiezen uw openstaande belastingschuld nu te betalen
Daarvoor hoeft u geen aparte betaalafspraak te maken. Dit geldt voor belastingaanslagen waarvoor
u bijzonder uitstel van betaling hebt gekregen vanwege de coronacrisis. Maar ook voor
belastingaanslagen die een betaaldatum hebben vóór maart 2020.
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u kunt missen aan ons over te maken. U betaalt het bedrag of
een deel van het bedrag op rekeningnummer NL86 INGB 0002 4455 88 van de Belastingdienst en
vermeldt daarbij het betalingskenmerk van de betreffende aanslag. Bent u het betalingskenmerk
van een aanslag kwijt? Dan kunt u dat via belastingdienst.nl/betalingskenmerk opzoeken.
Nadat wij uw betaling hebben ontvangen, boeken wij deze af op uw belastingschuld.
U kunt zelf kiezen hoeveel u aflost op uw openstaande belastingschuld, en wanneer. Deze
betalingen kunt u blijven doen tot het moment dat wij u een betalingsvoorstel doen. Daarover
sturen wij u na de zomer een brief.
Let op!
Wilt u uw bijzonder uitstel niet verlengen? Zorg er dan voor dat u uw nieuwe
betalingsverplichtingen, zoals de komende btw-aangiften, bijhoudt en op tijd betaalt.
Hiermee voorkomt u een boete voor te laat betalen. Twijfelt u of dat de komende maanden
lukt? Dan adviseren wij u om toch uw bijzonder uitstel te verlengen. Op
belastingdienst.nl/bijzonderuitstel vindt u hier meer informatie over.

Hebt u vragen?
Op belastingdienst.nl/bijzonderuitstel leest u meer over uw mogelijkheden. Afhankelijk van uw
situatie kunnen er ook gevolgen zijn voor niet-fiscale regelingen. Op kvk.nl/corona leest u er meer
over.

