Belastingdienst Heerlen
Afdeling uitstel van betaling
Postbus 100
6400 AC Heerlen

<plaats, datum>

Naam: <voorletters, tussenvoegsel, naam>
Fiscaal nummer: <BSN nummer>
Aanslagnummer: <aanslagnummer waarvoor uitstel wordt gevraagd>

Verzoek tot bijzonder uitstel van betaling in verband met Coronavirus
Geachte heer, mevrouw,
Hierbij verzoek ik u om uitstel van betaling te verlenen voor het bovengenoemde
aanslagnummer. Dit op grond van noodmaatregelen die zijn afgekondigd vanwege
de situatie als gevolg van het Coronavirus.

Toelichting
De reden voor dit verzoek hangt volledig samen met de Coronacrisis. Ons bedrijf is
werkzaam in de <brancheomschrijving>
en onze omzet is voor een groot deel
weggevallen waardoor de liquiditeit ernstig is verslechterd.
Van belang is nog het volgende:
- De betalingsproblemen zijn veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus

- De betalingsproblemen zijn naar verwachting van tijdelijke aard.
- De onderneming is in normale omstandigheden levensvatbaar
Detaillering
De bovengenoemde aanslag kan niet tijdig worden voldaan. De aangifte is wel tijdig
ingediend. Ik verzoek u om uitstel van betaling voor het volledige bedrag van de
aanslag.
Volgens de instructies zouden wij eerst de naheffingsaanslag moeten afwachten.
Gezien het feit dat wij boetes en naheffingen willen voorkomen, wordt het
uitstelverzoek nu reeds ingediend.
Boete
Ik verzoek u geen (verzuim-)boete op te leggen.
Rente
Wij willen gebruik maken van de mogelijkheid voor toepassing van de verlaagde
invorderingsrente van 0,01% die vanaf 23 maart 2020 kan worden toegepast.
Betalingsonmacht
Voor zover van toepassing verzoeken wij u deze brief ook te zien als een melding van
betalingsonmacht.
Duur van het uitstel
Volgens de regeling wordt er na de ontvangst van dit uitstelverzoek direct uitstel
verleend voor een periode van drie maanden met een mogelijke verlenging van
nogmaals drie maanden. Als u voor deze verlenging nadere informatie nodig hebt
dan zien wij u verzoek tegemoet.
Ik zie uw beslissing op dit verzoek tegemoet. Dit kan zowel per post als per email.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking en ik wens u ook persoonlijk alle goeds toe
in de bijzondere tijden.
Met vriendelijke groet,
<naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres>

