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Liquiditeitsproblemen door

Corona?

Eerder bijzonder uitstel van

drie maanden gekregen?

Geen verlenging

bijzonder uitstel mogelijk

Geen bijzonder uitstel mogelijk. Maak 

gebruik van reguliere uitstelmogelijk-

heden bij de Belastingdienst.

Onder voorwaarde dat na afloop van 

het initieel 3-maands bijzonder uitstel 

alle aangiften tijdig worden gedaan en 

betaald, is het mogelijk om gebruik te

maken van de 36-maands terug-

betalingstermijn vanaf 1 oktober 2021. 

Dit voor de aanslagen betrokken in 

initieel 3-maands uitstel. Dit geldt niet 

voor pre-corona belastingschulden en 

de belastingschulden na afloop van dit 

initiële 3-maands bijzonder uitstel.

In aanmerking voor bijzonder uitstel 

van drie maanden, aan te vragen tot 1 

juli 2021. 

Bij initieel verzoek om bijzonder uitstel 

van drie maanden, bedroeg de 

openstaande belastingschuld € 20.000 

of meer?

Eventuele melding betalingsonmacht 

die los staat van Corona crisis moet 

altijd separaat - via het reguliere 

formulier - worden gedaan, nu er geen 

bijzonder uitstel wordt verkregen dat bij 

besluit als een rechtsgeldige melding 

kan gelden.

Verzoek om bijzonder uitstel geldt

als een rechtsgeldige melding

betalingsonmacht, tenzij later blijkt

dat de liquiditeitsproblemen niet

door Corona worden veroorzaakt.

Bij verzoek om verlenging bijzonder 

uitstel moet een verklaring van een 

derde deskundige met een 

liquiditeitsprognose gevoegd

worden. Verzoek moet voor 1 juli 2021 

ingediend worden. Er geldt een bonus-

/ inkoop aandelen en dividendverbod.

Eventuele melding betalingsonmacht 

moet altijd separaat - via het reguliere 

formulier - worden gedaan, nu er geen 

bijzonder uitstel wordt verkregen dat bij 

besluit als een rechtsgeldige melding 

kan gelden.

(Nadere) liquiditeitsproblemen door

Corona na afloop 3-maandsperiode

bijzonder uitstel?

Er kan ook geen gebruik worden 

gemaakt van de 36-maands terug-

betalingstermijn vanaf 1 oktober 2021, 

dat hangt immers samen met het 

verkrijgen van bijzonder uitstel.

Loopt de termijn van bijzonder uitstel 

van drie maanden voor 1 juli 2021 af, 

dan kan nog verlenging worden 

aangevraagd tot 1 juli 2021. 

Verzoek om bijzonder uitstel geldt

als een rechtsgeldige melding

betalingsonmacht, tenzij later blijkt

dat de liquiditeitsproblemen niet

door Corona worden veroorzaakt.

Voor alle aanslagen waarvoor 

bijzonder uitstel wordt verleend, met 

uitzondering van pre-corona

belastingschulden, geldt dat deze 

vanaf 1 oktober 2021 in 36 maanden 

terugbetaald mogen worden. 

Belangrijke voorwaarde hiervoor is wel

dat de aangiften na afloop van 

bijzonder uitstel op tijd worden gedaan 

en betaald. Zo niet, dan is er geen 

aanspraak op de 36-maands termijn.

Bij verzoek om verlenging bijzonder 

uitstel hoeft geen verklaring van derde 

deskundige met een 

liquiditeitsprognose gevoegd te 

worden. Verzoek moet voor 1 juli 2021 

ingediend worden. Er geldt een bonus-

/ inkoop aandelen en dividendverbod.

Voor alle aanslagen waarvoor

verlengd bijzonder uitstel wordt

verleend, inclusief pre-corona

belastingschulden, geldt dat deze

vanaf 1 oktober 2021 in 36 maanden

terugbetaald mogen worden.

Verzoek om bijzonder uitstel geldt

als een rechtsgeldige melding

betalingsonmacht, tenzij later blijkt

dat de liquiditeitsproblemen niet

door Corona worden veroorzaakt.

Voor alle aanslagen waarvoor

verlengd bijzonder uitstel wordt

verleend, inclusief pre-corona

belastingschulden, geldt dat deze

vanaf 1 oktober 2021 in 36 maanden

terugbetaald mogen worden.
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