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Bijzonder uitstel van betaling 

Lid van:

   
Bijzonder uitstel van betaling i.v.m. de coronacrisis: wat is de status? 

 

 
In verband met de coronacrisis heeft de Belastingdienst 
het mogelijk gemaakt om bijzonder uitstel van betaling 
te vragen. U kon in eerste instantie tot 1 oktober 2020 
een verzoek doen om gebruik te maken van deze 
regeling of om uw bestaande uitstel te verlengen. 
Inmiddels is de regeling gewijzigd en kunt u nog tot  
31 december 2020 een verzoek om verlenging van uw 
bijzonder uitstel doen. U kunt geen nieuw verzoek om 
uitstel van betaling meer doen. Voor alle 
belastingplichtigen wordt het bijzonder uitstel van 
betaling ingetrokken per 1 januari 2021. De regeling voor 
bijzonder uitstel van betaling eindigt hiermee uiterlijk  
31 december 2020. Hoe zat het ook alweer? 
 
 
 
 

Bijzonder uitstel van betaling tot 1 

oktober 2020 

Als u uw aanslagen niet kunt betalen en deze 
betalingsproblemen zijn veroorzaakt door de 
coronacrisis, kunt u de Belastingdienst verzoeken om  
3 maanden uitstel van betaling. Als u aan de 
voorwaarden voldoet krijgt u uitstel van betaling voor 3 
maanden vanaf de dagtekening van het verzoek. Dit 
geldt voor alle aanslagen waarvoor u om uitstel verzoekt 
én alle aanslagen waarvoor u uitstel heeft gevraagd, die 
in die periode van 3 maanden worden opgelegd. U moet 
in deze periode wel gewoon aan uw aangifteplicht 
blijven voldoen.  

 

Als uw 3 maanden uitstel van betaling voorbij zijn en u 
kunt de aanslagen nog niet betalen, dan kunt u het 
bijzonder uitstel verlengen. Als de Belastingdienst uw 
bijzonder uitstel verlengt, dan krijgt u ook uitstel van 
betaling voor aanslagen die worden opgelegd in de 
periode van het verlengde uitstel. 
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Voorbeeld:  
Op 25 juli heeft u de Belastingdienst verzocht om  
3 maanden bijzonder uitstel van betaling voor de 
naheffingsaanslagen loonheffingen en btw over mei. 
U krijgt uitstel van betaling voor deze aanslagen tot 
25 oktober. Ook voor aanslagen loonheffingen en 
btw die op dat moment nog niet waren opgelegd, 
bijvoorbeeld over juni, krijgt u uitstel van betaling tot 
25 oktober. 

 

Update 2 oktober 2020:  
Inmiddels is het volgende in de regeling gewijzigd: 

 Bijzonder uitstel verlengen is ook ná 1 oktober 
2020 nog mogelijk. Voor de eerste keer bijzonder 
uitstel aanvragen is niet meer mogelijk. Het 
bijzonder uitstel loopt voor iedereen af op  
1 januari 2021. 

 De betalingsregeling voor de belastingschuld 
waarvoor bijzonder uitstel gold gaat in op 1 juli 
2021 in plaats van 1 januari 2021 en heeft een 
looptijd van 3 jaar in plaats van 2 jaar. 

 In het voorjaar van 2021 ontvangt u van de 
Belastingdienst een voorstel voor deze 
betalingsregeling. 

Deze wijzigingen zijn verwerkt in dit artikel. 
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Was uw belastingschuld minder dan € 20.000, dan moet 
u in uw verzoek informatie aanleveren waaruit blijkt dat 
de betalingsproblemen zijn veroorzaakt door de 
coronacrisis. Daarnaast moet u verklaren dat u er alles 
aan doet om uw liquiditeitspositie te behouden of te 
versterken. Dit betekent dat de onderneming geen eigen 
aandelen inkoopt, geen dividend uitkeert en aan het 
bestuur en directie geen bonussen of winstuitdelingen 
uitkeert over het jaar 2020.  
 
Was uw belastingschuld in totaal € 20.000 of meer, dan 
moet er ook een verklaring van een derde-deskundige 
worden meegestuurd met het verzoek. Deze derde-
deskundige moet aannemelijk maken dat er sprake is 
van betalingsproblemen, en dat deze hoofdzakelijk zijn 
ontstaan door de coronacrisis. Er moet ook een 
liquiditeitsprognose worden meegestuurd, die volgens 
de derde-deskundige aannemelijk is. De derde-
deskundige moet iemand zijn buiten uw onderneming, 
bijvoorbeeld een consultant, financier of accountant. 
 
Het is na 1 oktober 2020 niet meer mogelijk om een 
nieuw verzoek om bijzonder uitstel van betaling te doen. 
U kunt nog wel een verzoek doen om uw bestaande 
uitstel te verlengen. Voor alle belastingplichtigen wordt 
het bijzonder uitstel van betaling ingetrokken per  
1 januari 2021. De regeling voor bijzonder uitstel van 
betaling eindigt hiermee uiterlijk 31 december 2020. 
 

Bijzonder uitstel van betaling vanaf  

1 oktober 2020 
Vanaf 1 oktober 2020 is het niet meer mogelijk om een 
nieuw verzoek om bijzonder uitstel van betaling te doen. 
U kunt nog wel een verzoek doen om uw bestaande 
uitstel te verlengen tot 31 december 2020. Voor 
belastingschulden die ontstaan na het aflopen van het 
bijzonder uitstel, gelden weer de gewone 
betalingstermijnen. Kunt u hier niet aan voldoen? Dan 
kunt u alleen nog uitstel vragen volgens de gebruikelijke 
(in het algemeen strengere) regels voor uitstel van 
betaling.  
 
 
 
 

Voor bestaande belastingschulden waarvoor u gebruik 
heeft gemaakt van bijzonder uitstel, begint op 1 juli 2021 
een nieuwe betalingsregeling. Deze regeling houdt in 
principe in dat u uw belastingschuld in 3 jaar tijd in  
36 gelijke maandelijkse termijnen kunt aflossen. De 
Belastingdienst zal u in het voorjaar van 2021 een 
voorstel voor een betalingsregeling doen. De verlaging 
van de invorderingsrente van 4% naar 0,01% blijft 
vooralsnog gelden tot eind 2021. 

 

Wat kunt u nu doen? 
Het is na 1 oktober 2020 niet meer mogelijk om een 
nieuw verzoek om bijzonder uitstel van betaling te doen.  
Maakt u al gebruik van bijzonder uitstel van betaling, en 
loopt uw uitstel af vóór 31 december 2020? Dan gelden 
voor belastingschulden die ontstaan ná het verlopen van 
het bijzonder uitstel, de gebruikelijke regels voor uitstel 
van betaling. Deze schulden gaan ook niet mee in de 
betalingsregeling van 3 jaar. Om dit te voorkomen kunt u 
de Belastingdienst verzoeken om het bijzonder uitstel te 
verlengen tot 31 december 2020. 
 
 
 
Disclaimer: Het recht is uitermate gecompliceerd en 
veranderlijk. Wij kunnen daarom geen 
verantwoordelijkheid aanvaarden voor hetgeen men 
zonder ons persoonlijk advies onderneemt of nalaat naar 
aanleiding van de inhoud van deze publicatie. 

Voorbeeld:  
U maakt gebruik van bijzonder uitstel van betaling. 
Dit bijzonder uitstel loopt af op 25 oktober. Als u 
geen verzoek doet om uw bijzonder uitstel te 
verlengen tot 31 december 2020, betekent dit dat u 
vanaf 25 oktober weer aan uw normale 
betalingsverplichtingen moet voldoen voor 
belastingschulden die na die datum ontstaan. Kunt u 
dit niet, dan is uitstel van betaling alleen nog 
mogelijk volgens de gebruikelijke regels voor uitstel 
van betaling. Voor uw belastingschuld waarvoor het 
bijzonder uitstel gold, krijgt u in het voorjaar van 
2021 van de Belastingdienst een voorstel voor een 
betalingsregeling van 3 jaar, die ingaat op 1 juli 2021.  
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