UITSTEL
VAN
BELASTINGAFDRACHT
EN
VERLAGING VAN VOORLOPIGE AANSLAGEN OP
AANVRAAG

Uitstel in
Coronavirus

verband

met

het

WAT IS HET?
Een mogelijkheid om uitstel aan
te vragen voor ZZP'ers en
ondernemers over de te betalen
belastingaanslagen.
Hieronder
vallen
inkomstenbelasting,
bijdrage
zorgverzekering,
vennootschapsbelasting,
loonheffing en omzetbelasting.
Indien van toepassing is er ook
uitstel mogelijk voor andere
aanslagen, die staan beschreven
in de handleiding.

VOOR WIE IS HET?
Voor ZZp'ers en ondernemers.
De grote bedrijven vallen hier
ook onder. In dat geval heb je
een BSN of RSIN nummer
nodig.

VOORWAARDEN
U
heeft
aangifte
inkomstenbelasting
2019
gedaan
U heeft een (naheffings)
aanslag gekregen van de
belastingdienst
U staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel en
heeft daardoor een BSN of
RSIN.

HOE AAN TE VRAGEN?
Uitstel is aan te vragen via de
website van de belastingdienst.
Hiervoor moet u inloggen met
uw DigiD en uw BSN of RSIN bij
de hand houden. Op basis van
de persoonlijke nummers wordt
uw aanvraag aan uw organisatie
gekoppeld.

VRAGEN?
Vragen over de uitstelregeling
kunnen gessteld worden via het
telefoonnummer
van
de
belasntingdienst op 0800-0543
Voor extra hulp kunt u ook
bellen naar het telefonische
spreekuur vvan BOOT op 0642010760

STAPPENPLAN AANVRAAG
Uitstel belastingaanslag
STAP 1
Doe
aangifte
inkomstenbelasting. Dit moest
voor 1 mei 2020 gebeuren, ook
als u daarover uitstel wilde
aanvragen.

STAP 2
Wacht tot het moment dat u uw
(naheffings)aanslag
heeft
ontvangen
van
de
belastingdienst. Pas vanaf dat
moment
kunt
u
uitstel
aanvragen
voor
belastingafdracht
voor
3
maanden.

STAP 3
Bekijk voor welke aanslagen u
uitstel
wil
aanvragen.
Ga
vervolgens naar de website* van
de belastingdienst en log in met
DigiD.

STAP 5
Nadat de belastingdienst het
formulier
heeft
ontvangen,
verwerken zij uw verzoek zo snel
mogelijk. Dit betekent dat u de
betaling van de aanslagen voor
deze
belastingen
voor
3
maanden mag uitstellen. Dit
geldt ook voor alle nieuwe
aanslagen voor de belastingen
waarvoor
u
uitstel
hebt
aangevraagd en die binnen deze
termijn van 3 maanden vallen.

VRAGEN? BEL DE
BELASTINGDIENST OP 08000543

*website van de belastingdienst is:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/con
nect/nl/ondernemers/content/coronavirusbelastingmaatregelen-om-ondernemers-tehelpen

STAP 4
Vul uw BSN of RSIN in en vul de
gevraagde gegevens van uw
organisatie in.
Klik vervolgens op verzenden,
uw aanvraag wordt in werking
gezet.

STAP 6
Na het opsturen krijgt u per
post
een
ontvangstbevestiging.
Per
formulier
krijgt
u
1
ontvangstbevestiging, ook als
u in dat formulier meerdere
uitstellen heeft aangevraagd.

