
 
 
Bijzonder uitstel van betaling: 
 
Voor welke belastingen? 
U kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, 
zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), 
assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag 
duurzame energie, energiebelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), 
binnenlandse accijnzen (bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten, 
minerale oliën en tabaksproducten) en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken. 
 
Bent u een vergunninghouder van personenauto's en motorrijwielen (bpm) en hebt u deze 
bpm vanaf het tijdvak 1 mei 2020 niet afgedragen? Dan krijgt u hierover in de tweede helft 
van de maand juli een naheffingsaanslag. 
Voor die naheffingsaanslag kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Voor 
naheffingsaanslagen over eerdere tijdvakken is dat niet mogelijk. 
 
Betaalverzuimboetes: 
U kunt een betaalverzuimboete krijgen als u uw aangiftebelasting niet, niet volledig of niet op 
tijd betaalt. De fiscus vernietigt deze boete als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

- U hebt bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en gekregen voor een 
naheffingsaanslag met een betaalverzuimboete omdat u uw aangifte niet hebt 
betaald. 

- Het gaat om een boete voor de periode waarin het versoepelde uitstelbeleid geldt. 
Concreet: een boete vanaf het tijdvak februari 2020 of later. 

 
U hoeft de boete dan niet te betalen. En u hoeft er ook geen bezwaar tegen te maken. 
 
Uitstel voor 3 maanden of langer? 

- Vraagt u voor de eerste keer bijzonder uitstel van betaling aan? Dan doet u dit 
automatisch voor 3 maanden. U kunt snel en gemakkelijk uitstel aanvragen middels 
een online formulier op de site van de Belastingdienst. 

- Heeft u een belastingschuld lager dan € 20.000? Dan hoeft u alleen bewijsstukken te 
sturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk 
zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden.  

- Heeft u een belastingschuld hoger dan € 20.000? Dan heeft de Belastingdienst nog 
wel een verklaring van een zogenaamde derde deskundige, zoals een accountant 
nodig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Vraagt u uitstel aan voor een vennootschap onder firma (VOF) of een maatschap? 
Dan geldt dat verzoek alleen voor de aanslagen van de VOF of maatschap. U geeft in dat 
geval het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer, 
voorheen fiscaal nummer) van de VOF of maatschap door.  
 
Wilt u ook bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de aanslagen inkomstenbelasting 
en zorgverzekeringswet van de vennoten of maten? Dan doet u een apart verzoek voor 
iedere vennoot of maat. U geeft iedere keer het BSN van de vennoot of maat door. 
 
Wilt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de aanslagen van rechtspersonen die 
samen een VOF drijven? Dan doet u een apart verzoek voor iedere rechtspersoon. U geeft 
iedere keer het RSIN van de rechtspersoon door. 
 


