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Heeft uw onderneming een belastingaanslag ontvangen, maar kunt u
deze niet op tijd betalen? Dan kunt u vragen om uitstel van betaling.
Uitstel is ook mogelijk voor een deel van de aanslag.

1 Wat staat in deze brochure?
Heeft uw onderneming een belastingaanslag ontvangen, maar kunt u deze niet op tijd betalen?
Dan kunt u vragen om uitstel van betaling. Uitstel is ook mogelijk voor een deel van de aanslag.
In deze brochure leest u meer.

2 Wanneer kunt u uitstel van betaling vragen?
U kunt voor elke aanslag uitstel vragen, behalve voor motorrijtuigenbelasting. In het algemeen geven
wij echter geen uitstel voor zakelijke belastingschulden. Uitstel verstoort namelijk de concurrentie
verhoudingen met ondernemers die hun belastingen wél op tijd betalen. Als uw onderneming failliet is,
kunt u geen uitstel krijgen. Bij surseance van betaling kunnen wij de bewindvoerder uitstel geven voor een
belastingschuld die is ontstaan vóór de surseance.
Voorwaarden
Als wij wél uitstel geven, vragen we altijd om zekerheid, zoals een hypotheek of bankgarantie. Ook kunnen
wij eisen dat uw onderneming een deel van het eigen vermogen in geld omzet om de schuld te betalen.
Geld dat beschikbaar komt, moet u altijd eerst gebruiken om de belastingschuld van uw onderneming
te voldoen, voordat u andere schuldeisers betaalt.
Wij geven uitstel voor maximaal één jaar. Het heeft dus geen zin voor meer dan een jaar uitstel te vragen.
Na de (laatste)betalingstermijn moet u altijd rente betalen, dus ook als u uitstel hebt. De rentepercentages
staan op belastingdienst.nl en zijn ook na te vragen bij de BelastingTelefoon (0800 - 0543).
Als u geen uitstel krijgt
Als u geen uitstel van betaling krijgt, moet u de aanslag alsnog op tijd betalen. Is de betalingstermijn al
verstreken? Betaal de aanslag dan zo snel mogelijk (inclusief rente). Anders krijgt u een aanmaning en
daarna een dwangbevel.

3 Hoe vraagt u uitstel van betaling?
U kunt op twee manieren uitstel vragen: telefonisch en schriftelijk.
Telefonisch kunt u uitstel vragen voor een periode van vier maanden na de laatste vervaldag.
Als u langer uitstel wilt, moet u een schriftelijk verzoek doen.
Telefonisch uitstel voor maximaal vier maanden
Wilt u uitstel voor een korte periode? Bel dan de BelastingTelefoon (en houd uw aanslagnummer
bij de hand). Voor uitstel van vier maanden gelden de volgende voorwaarden:
–	De belastingschuld is niet hoger dan € 20.000.
–	U hebt voor uw openstaande belastingschuld nog geen dwangbevel ontvangen.
–	U hebt geen vergrijpboete open staan.
–	U hebt nu geen betalingsregeling in verband met betalingsproblemen.
–	Het betreft geen voorlopige aanslag voor het lopende jaar.
–	U hebt geen aangifteverzuim.
Als u aan deze voorwaarden voldoet, geven wij u uitstel voor een periode van vier maanden. Het uitstel
gaat lopen vanaf de datum waarop u de aanslag had moeten betalen, de zogenoemde laatste vervaldag.
Wij bevestigen de gemaakte afspraken altijd in een brief.
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Let op!
– U krijgt geen kort telefonisch uitstel van betaling als u nog geen aanslagbiljet heeft ontvangen.
– U krijgt geen kort telefonisch uitstel van betaling voor toeslagschulden.
– Een verzoek om kort telefonisch uitstel van betaling voor de belastingschuld van een rechtspersoon
wordt niet aangemerkt als een melding van betalingsonmacht.
Als er bij de rechtspersoon sprake is van betalingsonmacht, moet u dat schriftelijk melden bij de
Belastingdienst. Het niet doen van een rechtsgeldige melding van betalingsonmacht kan ernstige
financiële gevolgen hebben voor de bestuurder(s) van de vennootschap.U kunt voor het doen van een
melding gebruik maken van het formulier Melding betalingsonmacht dat opgenomen is in het Persoonlijk
Domein van de rechtspersoon. U kunt het formulier ook aanvragen bij de BelastingTelefoon of downloaden
via belastingdienst.nl. Meer informatie over het melden van betalingsonmacht vindt u in de brochure
Aansprakelijkheid voor bestuurders.
Schriftelijk uitstel voor maximaal twaalf maanden
Naast het kort telefonisch uitstel kunt u uitstel voor maximaal twaalf maanden vragen met het formulier
Verzoek Betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie voor ondernemers. U kunt dit formulier
downloaden van belastingdienst.nl.
Op het formulier vult u gegevens in over uw onderneming, over de balans en winst- en verliesrekening,
over financiering en krediet. Ook kunt u op het formulier een voorstel doen voor een betalingsregeling.
Voorstel betalingsregeling
Op het uitstelformulier kunt u zelf een voorstel doen hoe u de aanslag wilt betalen. U wilt bijvoorbeeld in
zes termijnen betalen, of u kunt het bedrag in één keer over vijf maanden betalen omdat u dan een bedrag
terug verwacht. Voorwaarde is wel dat de aanslag zo snel mogelijk moet zijn betaald, maar in ieder geval
binnen twaalf maanden. In onze uitstelbeslissing geven we ook aan of we akkoord gaan met de betalings
regeling die u hebt voorgesteld.
Let op!
Denk eraan dat u na de betalingstermijn van de belastingaanslag rente moet betalen. Hoe langer het
uitstel, hoe meer rente u betaalt. Elke termijnbetaling boeken wij eerst op de eventuele kosten en rente
af en dan pas op de aanslag. Neem voor u de laatste termijn betaalt contact op met uw belastingkantoor
over het precieze bedrag dat u nog moet betalen.
Voorbeeld
Stel, u hebt een aanslag van € 5.000 ontvangen. U kunt hiervan € 3.000 op tijd betalen. Voor de resterende
€ 2.000 wilt u vragen om uitstel van betaling. U weet dat u dit bedrag binnen een half jaar kunt betalen.
U stelt daarom voor dit bedrag in zes termijnen te betalen: u betaalt de eerste maand € 500 en de volgende
vijf maanden steeds € 300.
De ontvanger wijst een verzoek om uitstel van betaling in verband met betalingsproblemen af, als voor de
belastingschuld waarvoor u uitstel vraagt al kortlopend uitstel is verleend. Dit geldt ongeacht of dit uitstel
nog loopt of al is beëindigd.

Belastingdienst | Als uw onderneming de belasting niet op tijd kan betalen

3

4 Hoe beoordelen wij uw verzoek?
Als voorwaarde voor uitstel van betaling moet u zekerheid geven dat u de belastingschuld wel betaalt.
Het moet een zekerheid zijn die wij eenvoudig kunnen innen, zoals een bankgarantie of hypotheek.
Als u geen zekerheid kunt geven, wijzen wij uw verzoek af. Daarnaast bekijken wij of de onderneming
op korte termijn wel aan alle fiscale verplichtingen kan voldoen en of de onderneming ook op de langere
termijn levensvatbaar is. Bovendien berekenen wij of de onderneming voldoende middelen heeft om de
aanslag alsnog binnen een jaar te betalen.
Als de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven en er voldoende winst is te verwachten, geven wij meestal
uitstel. Voorwaarde is wel dat u die winst gebruikt om de belastingschuld af te lossen. Binnen acht weken
na ontvangst van uw verzoek sturen wij u onze beslissing. Als u uitstel krijgt, leest u in de uitstelbrief
wanneer u moet betalen en in hoeveel termijnen.

5 Meer informatie
Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw belastingkantoor. Onder welk kantoor uw
onderneming valt, staat op de aanslag. Kijk voor algemene informatie op www.belastingdienst.nl.
Of bel de BelastingTelefoon: 0800 - 0543, bereikbaar van maandag tot en met donderdag van
8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Dit is een uitgave van:
Belastingdienst
Augustus 2014

Belastingdienst | Als uw onderneming de belasting niet op tijd kan betalen

4

