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Ministerie verlengt terugbetaaltermijn 
belastinguitstel naar 36 maanden 
Loonzaken 
Het ministerie van Financiën kondigt aan dat ondernemers langer de tijd krijgen 
om de belastingschuld die ze tijdens de coronacrisis hebben opgebouwd terug te 
betalen. De Tweede Kamer had daarom gevraagd, omdat werd gevreesd dat 
ondernemers in de knel raken door het oorspronkelijke plan om in 24 maanden 
terug te betalen. 

 
Niet alleen wordt de termijn verlengd van 24 naar 36 maanden, ook schuift de startdatum van de 
terugbetalingsverplichting van 1 januari 2021 naar 1 juli 2021. Het eerdere plan om vanaf 1 
januari in de achterstallige belastingen te innen in maandelijkse termijnen gedurende twee jaar 
zou mogelijk tot problemen leiden bij ondernemers en onnodige faillissementen. 

Per 1 juli terugbetalen 
Kamerleden hadden daarvoor een motie ingediend waarover vandaag werd gestemd, maar nog 
voordat deze werd aangenomen maakte het Ministerie van Financiën bekend tegemoet te komen 
aan de zorgen van de Tweede Kamer. Er is op dat verzoek gekeken naar de aflossingstermijn en 
besloten om de terugbetalingsregeling verder te verruimen. 

Ook kunnen ondernemers die al eens uitstel hebben aangevraagd hun uitstel nog verlengen tot 1 
januari, zo meldt het ministerie. Ondernemers beginnen per 1 juli 2021 met het afbetalen van de 
belastingschuld die zij door de coronacrisis hebben opgebouwd – zoals eerder aangekondigd – 
met een vast bedrag per maand. Uiteraard is het ook mogelijk om eerder af te lossen als de 
ondernemer dit wil. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul procent blijft van 
kracht tot en met 31 december 2021. 

12 miljard euro 
Van de 250.000 ondernemers die tijdens de coronacrisis uitstel van belastingbetaling hebben 
aangevraagd, hebben reeds 50.000 hun schuld inmiddels volledig afbetaald. Op dit moment zijn 
er zo’n 200.000 ondernemers die nog gebruik maken van de regeling, voor een bedrag van 
ongeveer 12 miljard euro. Ruim 130.000 ondernemers blijken genoeg gehad te hebben aan drie 
maanden uitstel. Bijna 40 procent daarvan heeft de opgebouwde belastingschuld al helemaal 
terugbetaald. 
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