
 

Fiscale maatregelen coronavirus: 

1. Uitstel van betaling diverse belastingen: 

Ondernemers kunnen bijzonder uitstel van betaling kunnen krijgen voor diverse belastingen. 
De voorwaarden voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling zijn wegens de 
coronacrisis versoepeld. Aanvankelijk alleen voor vier soorten, maar de lijst is later 
uitgebreid. 

Belastingsoorten 
Het versoepelde uitstel geldt voor de volgende belastingen en heffingen: 

 inkomstenbelasting; 
 loonbelasting; 
 vennootschapsbelasting; 
 omzetbelasting (btw); 
 kansspelbelasting; 
 assurantiebelasting; 
 verhuurderheffing; 
 milieubelastingen (energiebelasting/opslag duurzame energie- en klimaattransitie, 

kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater); 
 accijns (minerale oliën, alcohol en tabak); 
 verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken; 
 Zorgverzekeringswet. 

De dividendbelasting is expliciet uitgezonderd van het versoepelde uitstelbeleid, omdat het 
uitkeren van dividenden de liquiditeitspositie van bedrijven juist verzwakt. Het kabinet roept 
bedrijven op voorlopig geen dividenden uit te keren. 

Na ontvangst (naheffings)aanslag 
Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen komt in 
aanmerking voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld. Uitstel kan worden 
aangevraagd nadat aangifte is gedaan en een (naheffings)aanslag is ontvangen. 

Een verzoek om uitstel van betaling dat gedaan wordt vóórdat er een (naheffings)aanslag is 
opgelegd, kan de Belastingdienst niet in behandeling nemen en moet opnieuw worden 
ingediend. Maar voor een vijftal belastingsoorten hoeft niet per belastingsoort een aanslag te 
zijn ontvangen, dan volstaat één belastingaanslag. 

De ondernemer geeft per belastingsoort aan of hij uitstel van betaling wil. Behalve voor de 
inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, 
vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Voor deze vijf kan in één 
keer tegelijk uitstel van betaling worden aangevraagd. Wachten totdat voor alle vijf 
aanslagen zijn opgelegd is niet nodig, één aanslag is voldoende. De ondernemer kan 
desgewenst een ontvangen belastingaanslag betalen, als hij het uitstel niet nodig heeft. 

 



 

Ontvangt de ondernemer een aanslag voor een belastingsoort waarvoor hij nog geen uitstel 
heeft aangevraagd, dan moet voor die belastingaanslag nog wel apart uitstel worden 
gevraagd. 

Per online formulier of brief 
Het uitstel kan zowel met een online formulier als per brief worden aangevraagd. 

Betalingsuitstel 
Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt, wordt de invordering van zijn 
belastingschulden voor de aangevraagde belastingen direct stopgezet, voor de termijn dat 
de ondernemer in zijn verzoek heeft gedaan. Dat geldt ook voor belastingschulden die al zijn 
ontstaan voordat de coronacrisis uitbrak. De inhoudelijke beoordeling door de 
Belastingdienst van het verzoek vindt pas na drie maanden plaats. Dat betekent dat de 
ondernemer feitelijk meteen uitstel van betaling krijgt. 

Het verzoek hoeft ook maar eenmalig te worden gedaan. Het uitstel geldt voor reeds 
opgelegde aanslagen vanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel van betaling en alle 
nog op te leggen aanslagen in de daaropvolgende maanden dat het betalingsuitstel geldt. 
Daarnaast geldt het uitstel totdat de Belastingdienst op het uitstelverzoek beslist. 

Langer dan drie maanden 
Mogelijk is uitstel van betaling voor drie maanden voor ondernemers nog te kort. 
Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Dit 
verzoek kan niet online worden gedaan, maar moet schriftelijk worden ingediend. 

 Totale belastingschuld tot € 20.000 
Als de totale belastingschuld lager is dan € 20.000, volstaat het schriftelijke verzoek. 
Een verklaring van een zogenoemde derde-deskundige is niet nodig. 

 Totale belastingschuld boven € 20.000 
Bij een hogere belastingschuld dan € 20.000 moet wel een verklaring van een derde-
deskundige worden overgelegd. De derde-deskundige moet verklaren dat het 
aannemelijk is dat de financiële problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn 
ontstaan. Een derde-deskundige is bijvoorbeeld een externe consultant, een externe 
financier, een brancheorganisatie of de belastingadviseur of accountant van de 
ondernemer. Het mag niet iemand uit de eigen onderneming zijn. 

Geen boete 
De behandeling van verzoeken om uitstel van betaling moet handmatig plaatsvinden, zodat 
behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen. Om ondernemers 
tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd automatisch de verzuimboete 
voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. 

Ondernemers hoeven de boete dus niet te betalen en ook geen bezwaarschrift tegen de 
boete in te dienen, als zij toch een belastingaanslag met boete ontvangen. 



 

Schriftelijke ontvangstbevestiging 
De Belastingdienst stuurt na ontvangst van het uitstelverzoek een schriftelijke 
ontvangstbevestiging. De belastingschuldige ontvangt maar één ontvangstbevestiging, ook 
als het uitstelverzoek bedoeld is voor meerdere aanslagen. Door de oplopende 
behandeltijden kan verzending enige tijd op zich laten wachten. 

Tot 19 juni 2020 
Het versoepelde uitstelbeleid geldt tot in ieder geval 19 juni 2020. 

 

2. Tijdelijke verlaging invorderingsrente/belastingrente 

Om de liquiditeit van ondernemers verder te ondersteunen heeft het kabinet de 
invorderingsrente en belastingrente verlaagd. 

Invorderingsrente 
Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente 
worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Om te faciliteren dat 
ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen heeft het kabinet de 
invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Deze 
tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden. 

Als de Belastingdienst invorderingsrente moet vergoeden, blijft wel het normale tarief van 4% 
gelden. 

Betalingskorting 
Voor de betalingskorting wordt hetzelfde wettelijke percentage gebruikt als voor de 
invorderingsrente, waardoor de verlaging ertoe leidt dat belastingschuldigen nagenoeg geen 
aanspraak meer kunnen maken op betalingskorting. 

Belastingschuldigen die door de verlaging van het percentage nagenoeg geen aanspraak 
meer kunnen maken op betalingskorting, kunnen bezwaar maken tegen de beschikking 
waarin het bedrag van de betalingskorting is vastgesteld. Het verschil kent de 
Belastingdienst vervolgens toe. 

Belastingrente 
Belastingrente wordt gerekend als een aanslag te laat kan worden vastgesteld, bijvoorbeeld 
omdat de aangifte niet op tijd of niet voor het juiste bedrag wordt ingediend bij de 
Belastingdienst. Het tarief van de belastingrente was op 17 maart 2020 8% voor de 
vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. Ook de belastingrente wordt 
tijdelijk verlaagd naar 0,01%. 

Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet 
zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.  

 



 

3. Lokale belastingen 

Gemeenten 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert gemeenten als een aanslag 
gemeentelijke belastingen is opgelegd, uitstel van betaling te geven of een gespreide 
betalingsregeling treffen. Dit kan gebeuren op verzoek van individuele belastingschuldigen, 
maar er kan ook een beleid worden gevoerd voor bepaalde categorieën (bijvoorbeeld 
horecaondernemers) en voor bepaalde heffingen (bijvoorbeeld precario terrassen). 

Op het gebied van de invordering en kwijtschelding van belastingen heeft de VNG als 
uitgangspunt dat gemeenten het Rijksbeleid volgen, tenzij de (lokale) omstandigheden een 
ander beleid rechtvaardigen of noodzakelijk maken. Rijksbeleid is dat iedere ondernemer die 
door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen, van de Belastingdienst bijzonder 
uitstel van betaling van zijn belastingschuld krijgt. 

Het Rijk heeft vanaf 23 maart 2020 bij beleidsbesluit het percentage voor te betalen 
invorderingsrente tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%.  

Waterschappen 
Met een uitgebreid pakket aan maatregelen leveren ook de waterschappen een bijdrage om 
ondernemers door de coronacrisis te loodsen. Ondernemers die door de coronacrisis de 
waterschapbelastingen niet kunnen betalen krijgen uitstel van betaling. 

 


