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Betreft 

Ontvangstbevestiging verzoek om uitstel van betaling 

vanwege de coronacrisis 

Geachte heer/mevrouw, 

U hebt op 24 april 2020 uitstel van betaling gevraagd, omdat uw cliënt XXXXX door de 

coronacrisis in betalingsproblemen is gekomen. 

Wat betekent dat voor uw cliënt? 

Ik kom tegemoet aan uw verzoek en leg vanaf 11 mei 2020 de invordering van de belastingaanslagen 
waarvoor het verzoek om uitstel van betaling is gedaan, stil tot 23 juli 2020. Dit betekent dat uw cliënt 
de betaling van deze belastingaanslagen mag uitstellen tot die datum. Belastingmiddelen waarvoor u 
geen verzoek om uitstel hebt gedaan moet uw cliënt gewoon op tijd betalen. 

Hebt u uitstel van betaling gevraagd voor een periode langer dan 3 maanden? 

Wij verwerken het verzoek van uw cliënt zo snel mogelijk. Uw cliënt mag de betaling van de 
belastingaanslagen in ieder geval uitstellen totdat wij op het verzoek van uw cliënt hebben beslist. Uw 
cliënt krijgt daarover nog apart bericht. 

Krijgt uw cliënt in de tussentijd nieuwe aanslagen voor de belasting waarvoor u uitstel hebt 

gevraagd? 

Ook voor deze belastingaanslagen geldt de bovenstaande termijn waarvoor ik de invordering stilleg. 
U hoeft dus niet voor elke nieuwe belastingaanslag apart uitstel te vragen. 

Moet uw cliënt zijn/haar belastingaangiftes blijven doen? 

Ja, blijf gewoon op tijd aangifte doen. 

Melding betalingsonmacht 
Geldt voor u het volgende? 

• U doet uw verzoek als bestuurder van een commerciële onderneming die een rechtspersoon is en onder

de vennootschapsbelasting valt.
• En uw onderneming kan de loonheffingen en/of de omzetbelasting niet betalen.

Dan zien wij uw verzoek om uitstel van betaling in beginsel ook als een melding van 

betalingsonmacht. Uw melding is tijdig voor de tijdvakken vanaf februari 2020. 

Dit betekent het volgende: uw melding van betalingsonmacht is rechtsgeldig voor de tijdvakken vanaf 

februari 2020 voor zover de betalingsonmacht daadwerkelijk is ontstaan door de coronacrisis. 

In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden 
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Hebt u tijdvakken voorafgaand aan februari 2020 nog niet betaald? Dan is de melding voor die 

tijdvakken niet op tijd en niet rechtsgeldig. 

Hebt u vragen? 

Op belastingdienst.nl/coronavirus vindt u meer informatie over het bijzonder uitstel van betalen. 

Belastingdienst/Kantoor Hoofddorp, 

de ontvanger. 
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