Bijzonder uitstel van betaling vanwege Corona aanvragen
Door corona kwamen veel ondernemers in financiële problemen. Meer dan 250.000 van hen vroegen al bijzonder
uitstel aan voor het betalen van hun belastingen. Hebt u als ondernemer vanwege corona gebruik gemaakt van
deze regeling? Of zou u dat willen? Check in het schema wat u kunt of moet doen in de verschillende situaties.

Uw situatie

1

2

3

Wat kunt u doen?
Vraag bijzonder uitstel tot 1 juli 2021 aan: belastingdienst.nl/
bijzonderuitstel. Aflossen doet u in 36 maanden, vanaf 1 oktober 2021.

Bijzonder uitstel nog niet
eerder aangevraagd?

Bijzonder uitstel gekregen
en daarna niet verlengd?

Bijzonder uitstel gekregen
en daarna wel verlengd?

Na afloop van het uitstel alle
nieuwe belastingbedragen op
tijd betaald?

Blijf op tijd betalen. Het bedrag waarvoor u bijzonder uitstel kreeg, lost u
vanaf 1 oktober 2021 in 36 maanden af. Lukt het niet om uw belastingen
op tijd te blijven betalen? Check dan snel op belastingdienst.nl/
bijzonderuitstel of u uw uitstel kunt verlengen tot 1 juli 2021.

Twijfel of na afloop van het
uitstel alle nieuwe belasting
bedragen zijn betaald?

Check het vóór 15 juni 2021 bij de
BelastingTelefoon (0800 - 0543).
Zijn alle belastingbedragen betaald?

Na afloop van het uitstel niet
alle nieuwe belastingbedragen
op tijd betaald?

Verleng uw uitstel op belastingdienst.nl/bijzonderuitstel tot 1 juli 2021.
Het uitstel geldt voor alle belastingen die u niet hebt betaald na afloop van
uw eerste uitstel. Aflossen doet u in 36 maanden, vanaf 1 oktober 2021.

Ja
Nee

U hoeft nu niets te doen. Wij hebben uw bijzonder uitstel automatisch
verlengd tot 1 juli 2021. Vanaf 1 juli moet u alle belastingen weer betalen.
Aflossen: vanaf 1 oktober 2021 in 36 maanden.

Uw situatie

1

2

3

Wat kunt u doen?
Vraag bijzonder uitstel tot 1 juli 2021 aan:
belastingdienst.nl/bijzonderuitstel.
Aflossen doet u in 36 maanden, vanaf 1 oktober 2021.

Bijzonder uitstel nog niet
eerder aangevraagd?

Bijzonder uitstel
gekregen en daarna niet
verlengd?

Bijzonder uitstel
gekregen en daarna wel
verlengd?

Na afloop van het
uitstel alle nieuwe
belastingbedragen op
tijd betaald?

Blijf op tijd betalen. Het bedrag waarvoor u uitstel kreeg,
lost u vanaf 1 oktober 2021 in 36 maanden af. Lukt het niet om
uw belastingen op tijd te blijven betalen? Check dan snel op
belastingdienst.nl/bijzonderuitstel of u uw uitstel kunt verlengen
tot 1 juli 2021.

Twijfel of na afloop van
het uitstel alle nieuwe
belastingbedragen zijn
betaald?

Check het vóór 15 juni 2021 bij de
BelastingTelefoon (0800 - 0543).
Zijn alle belastingbedragen betaald?

Na afloop van het
uitstel niet alle nieuwe
belastingbedragen op
tijd betaald?

Verleng uw uitstel op belastingdienst.nl/bijzonderuitstel tot 1 juli
2021. Het uitstel geldt voor alle belastingen die u niet hebt betaald na
afloop van uw eerste uitstel. Aflossen doet u in 36 maanden, vanaf 1
oktober 2021.

Ja
Nee

U hoeft nu niets te doen. Wij hebben uw bijzonder uitstel auto
matisch verlengd tot 1 juli 2021. Vanaf 1 juli moet u alle belastingen
weer betalen. Aflossen: vanaf 1 oktober 2021 in 36 maanden.

Bijzonder uitstel van betaling
vanwege Corona aanvragen.
Hoe doet u dat?
Uw situatie

1

2

Wat kunt u doen?
Via belastingdienst.nl/bijzonderuitstel vraagt u uitstel aan. U hoeft dan
niet te betalen tot 1 juli 2021. Vanaf 1 oktober 2021 lost u in 36 maanden
het bedrag af waarvoor u uitstel kreeg.

Bijzonder uitstel
nog niet eerder
aangevraagd?

Bijzonder uitstel
gekregen en
daarna niet
verlengd?

2a

Ik heb na afloop van het
uitstel al mijn nieuwe
belastingbedragen op tijd
betaald.

Blijf op tijd betalen. Het bedrag waarvoor u uitstel kreeg, lost u vanaf
1 oktober 2021 af in 36 maanden. Lukt het niet om uw belastingen op tijd
te blijven betalen? Check dan snel op belastingdienst.nl/bijzonderuitstel
of u uw uitstel kunt verlengen tot 1 juli 2021.

2b

Ik weet niet zeker of
ik na afloop van het
uitstel al mijn nieuwe
belastingbedragen op tijd
heb betaald.

Check het vóór 15 juni 2021 bij de
BelastingTelefoon (0800 - 0543).
Zijn alle belastingbedragen betaald?

I k heb na afloop van het
uitstel niet al mijn nieuwe
belastingbedragen op tijd
betaald.

Check dan snel op belastingdienst.nl/bijzonderuitstel of u uw uitstel kunt
verlengen tot 1 juli 2021. Het uitstel geldt dan ook voor de belastingen
die u niet hebt betaald na afloop van uw eerste uitstel. Het bedrag waarvoor u uitstel krijgt, lost u vanaf 1 oktober 2021 in 36 maanden af.

2c

3

Bijzonder uitstel
gekregen en
daarna wel
verlengd?

Ja
Nee

U hoeft nu niets te doen. Wij hebben uw bijzonder uitstel automatisch
verlengd tot 1 juli 2021. Vanaf 1 juli moet u alle belastingen waarover u
aangifte doet, weer betalen. Het bedrag waarvoor u uitstel kreeg, lost
u vanaf 1 oktober 2021 in 36 maanden af.

