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Beste collega’s, 
 
Bijgaand treffen jullie een modelbrief aan waarmee om bijzonder uitstel wordt verzocht in verband met 
de uitbraak van het coronavirus. 
 
Wat is de huidige status van dit bijzondere uitstel? / Waar moet men op dit moment op letten? 
 
Voor ondernemers en zzp’ers kan schriftelijk om bijzonder uitstel van betaling worden gevraagd. Dit 
geldt vermoedelijk niet voor mensen die resultaat uit overige werkzaamheden hebben. Wel kunnen 
belastingplichtigen in de Vpb, ondernemers voor de OB en inhoudingsplichtigen uitstel aanvragen. Het is 
onduidelijk hoe moet worden omgegaan met ondernemers die hun omzet sterk hebben zien dalen maar 
nog steeds over aanzienlijke liquiditeiten beschikken.  
 
Voor de eerste drie maanden uitstel is geen verklaring van een derde deskundige nodig. In de brief geeft 
men simpelweg aan dat cliënt(e) door de uitbraak van corona in de betalingsproblemen is gekomen. Dit 
kan voor alle aanslagen(!) inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en 
loonheffingen. Drie aandachtspunten: 
 
Ten eerste: er moet gewoon aangifte worden gedaan voor de omzetbelasting en loonheffingen. Er wordt 
aangifte omzetbelasting/loonheffing gedaan, maar de klant voldoet niet het verschuldigde bedrag. De 
Belastingdienst stuurt hierop een naheffingsaanslag omzetbelasting/loonheffingen. Voor die 
naheffingsaanslag kan uitstel van betaling worden gevraagd. Boetes worden kwijtgescholden als het niet 
betalen een gevolg is van de coronacrisis.   
 
Ten tweede: voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting 2020 (lopend boekjaar) 
kunnen worden verlaagd. Dat kan via de reguliere kanalen (software intermediair / Mijn Belastingdienst). 
Het is nog niet bekend of men uitstel van betaling kan aanvragen voor de aanslag die op de verlaging 
volgt. Wij houden de berichtgeving hierover in de gaten. Denk uiteraard aan de gevolgen die het 
verlagen van de voorlopige aanslag kan hebben voor de definitieve aanslag en de daarbij te berekenen 
rente. Om die reden is het verstandig om in de loop van 2020 te bezien of wellicht om een nadere 
(hogere) voorlopige aanslag moet worden verzocht! 
 
Ten derde: doorgaans geldt een verzoek om uitstel van betaling niet als een geldige melding van 
betalingsonmacht (i.v.m. bestuurdersaansprakelijkheid voor o.a. loonheffingen en omzetbelasting). 
Laten wij als uitgangspunt handhaven dat moet worden gemeld binnen de normale wettelijke termijnen 
(alsof niet om uitstel zal worden verzocht) totdat er anders wordt bericht. 
 
Waar leidt het verzoek om uitstel van betaling toe? 
 
Het verzoek leidt tot het volgende: 
 

- stop op de invorderingsmaatregelen; 
- automatisch drie maanden uitstel van betaling; 
- een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft niet te worden betaald. 

De boete wordt verminderd tot nihil voor zover dit het gevolg is van de coronacrisis. 
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In de brief wordt volledigheidshalve verzocht om een boete wegens het niet (tijdig) betalen achterwege 
te laten dan wel achteraf te vernietigen. Het is volledigheidshalve verstandig in het verzoek op te nemen 
dat dit wordt gedaan vanwege de coronacrisis. 
 
Wat nu als drie maanden uitstel niet genoeg is? 
 
Mogelijk is drie maanden uitstel te kort. Er kan voor een langere periode uitstel worden gevraagd. Er 
moet dan echter aanvullende informatie worden aangeleverd. Wat precies moet nog worden ingevuld. 
Wellicht komt hier alsnog een verklaring van een derde deskundige aan bod. 
 
Wat zijn de vraagposten? 
 

- Hoe moet hier het begrip ondernemers worden uitgelegd? Vermoedelijk wordt voor nu 
aangesloten bij het ondernemersbegrip uit de afzonderlijke wetten inkomstenbelasting. TBS’er is 
dan geen ondernemer!  

- In de correspondentie van de staatssecretaris of op de website van de Belastingdienst staat nog 
niet zwart op wit dat dit bijzondere uitstel openstaat voor voorlopige aanslagen van verstreken 
boekjaren (vóór 2020). Vermoedelijk is dat wel zo, omdat daar aangifte voor is gedaan; 

- In de brief van 12 maart schrijven de ministers dat “de gebruikelijke vereisten voor het verlenen 
van uitstel blijven gelden”. Als je doorgaans een betalingsregeling aanvraagt (niet zijnde kort 
telefonisch uitstel), dan moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden: 

o Geen openstaande aanslag motorrijtuigenbelasting, en; 
o U hebt een zekerheidsstelling, zoals een bankgarantie, een hypotheekrecht of een 

verpanding. (NB Er komen nog maatregelen voor gemeentelijke heffingen). 
Hier wordt op dit moment niet over gerept op de website van de Belastingdienst. Het ziet ernaar 
uit dat dit voor het automatische uitstel van drie maanden geen rol van betekenis speelt, maar 
wij houden de informatie hieromtrent in de gaten; 

- Is het korte uitstel van drie maanden een belemmering om later alsnog voor een langere periode 
uitstel van betaling te krijgen? 

 
 


