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                                                                                                                                                                            versie 25-04-2020 

Corona & uitstel van betaling van belastingen 
 

Ik neem aan je al weet dat de Belastingdienst op verzoek aan ondernemers en ondernemingen uitstel van 

betaling geeft voor een periode van (nu) 3 maanden en voor de volgende soorten belasting: 

• Omzetbelasting (Btw) en Loonheffing 

• Inkomstenbelasting (+ Bijdrage Zorgverzekeringswet) en Vennootschapsbelasting 

• En inmiddels voor allerlei fiscale ‘rariteiten’ zoals accijnzen, kansspelbelasting en retributies.   

Het uitstel van betaling is dus NIET automatisch, je moet erom (laten) vragen.  

Er gaat een gerucht rond dat je geen aangifte hoeft te doen en dat is NIET juist, er moet op de gewone 

manier, op tijd en correct aangifte gedaan worden! 

 

Hoe werkt dat uitstel van betaling? 

Op het moment dat ik dit schrijf (21-04-2020) is helaas nog niet alles rond dit uitstel helemaal duidelijk. 

Wat wel duidelijk is, is dat je eerst op de gebruikelijke manier aangifte doet (of laat doen) en die aangifte 

dan vervolgens niet betaalt. Een week of 3 na de uiterste betaaldatum reageert de fiscale computer dan 

automatisch op het niet betalen met een naheffingsaanslag (+ boete wegens niet tijdig betalen).  

Eerder uitstel aanvragen is zinloos! 

Voor het aanvragen van uitstel is inmiddels een onlineformulier beschikbaar (Google op Belastingdienst + 

bijzonder uitstel + corona), je hebt je persoonlijke (dus niet je zakelijke!) DigID nodig om in te loggen. De 

bedoeling is dat een aangevraagd uitstel geldt voor alle belastingsoorten (zie boven) en alle 

aangiften/aanslagen in de 3-maandsperiode. Blijf zelf wel goed opletten: alles is hier nieuw en dus nog niet 

altijd foutloos. Als je op deze manier zelf uitstel aanvraagt: maak een print (screendump, ook prima) van 

alles wat je invult en wat de respons is! Je zult daar later dankbaar gebruik van maken.  

Als je dat wilt kan ik dat uitstel ook voor je aanvragen. 

Tot hoelang krijg je uitstel? Maximaal 3 maanden, gerekend vanaf de datum van de naheffingsaanslag die 

je dus straks krijgt. Moet je er dan zelf aan denken alsnog te betalen of krijg je een herinnering? Dat weten 

we nog niet. En wat als het uitstel afloopt en je dan nog niet kunt betalen? Dat zien we dan wel weer.  

 

Wel of niet uitstel aanvragen?  

Dat is een lastige vraag. Als eerste: het is uitstel, geen afstel! Er zal dus (nemen we nu nog maar even aan) 

uiteindelijk wel betaald moeten worden. 

Als tweede: ik kan nu totaal niet inschatten wat de gevolgen van deze hele toestand gaan worden. Zoals ik 

op mijn website al schrijf zal de ‘corona-crisis’ naar alle waarschijnlijkheid een uitputtingsslag worden en 

als dat klopt kan het heel verstandig zijn om niet al je energie (= ook je geld) nu al te op te maken en dan 

ligt uitstel dus voor de hand. Aan de andere kant stroop je dan wel veel betalingen vooruit naar een 

tijdstip waarop je financieel-zakelijk (nog meer dan nu) op apegapen ligt en dan zal uitstel heel moeilijk 

gaan worden. Zoals ik op mijn website ook opschrijf: maak een plan! Reken het door. 

Uitstel nodig? Doen! / Niet nodig? Niet doen! / Twijfel? Doen!  

 

(Voorlopige) Aanslagen Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting 

Die aanslagen heb je in twee soorten: over oudere jaren (dus t/m 2019) en de Voorlopige Aanslagen 2020. 

Voor beide kun je ook uitstel van betaling krijgen en dat kan nu al want het aanslagnummer heb je immers 

al. Kijk voordat je uitstel van betaling vraagt (c.q. laat vragen) wel eerst of die aanslagen wel (ongeveer) 

kloppen. Het jaar 2020 is een bijzonder jaar en je winst 2020 kan daardoor (veel) lager uitvallen met als 

logisch gevolg: (veel?) minder belasting betalen. Zijn de aanslagen te hoog, dan eerst de aanslag (laten) 

verlagen en voor het eventuele restant dan uitstel (laten) vragen; het is zinloos uitstel te vragen voor 

bedragen die je naar beste verwachting nu toch niet hoeft te betalen. Ook hier geldt dus: maak een plan! 


