
BIJLAGE BIJ DE NAHEFFINGSAANSLAG 

 

U hebt een naheffingsaanslag ontvangen. Wat nu?  
Wat u moet doen, is afhankelijk van uw situatie. 
 
Uw aangifte is niet of te laat bij ons binnengekomen 
Hebt u nog geen aangifte gedaan? Doe dit dan alsnog. Hebt u al wel aangifte gedaan? Dan hoeft u 
dat niet nog eens te doen. Zodra we uw aangifte hebben ontvangen en verwerkt, corrigeren we de 

naheffingsaanslag. Betaal nu wel alvast deze naheffingsaanslag en eventuele boete(s). 
 
Hebt u bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis gekregen? 
Dan moet u nog steeds vóór de aangiftedeadline aangifte doen. U moet nu wel de boete betalen 
voor het niet of te laat aangifte doen (aangifteverzuimboete). 
 

U hebt niet, niet volledig of te laat betaald  
Is het door de coronacrisis voor u lastig om het bedrag van de naheffingsaanslag te betalen? Dan 
kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Hoe u bijzonder uitstel aanvraagt, leest u op de 
achterkant. 
 

Hebt u bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis gekregen? 
Zolang uw bijzonder uitstel duurt, hoeft u uw aangifte loonheffingen nog niet te betalen. De 

naheffingsaanslag is in uw geval bedoeld als overzicht van het bedrag dat u later nog moet 
betalen.  
 
Is uw bijzonder uitstel afgelopen? Dan moet u weer op tijd voldoen aan nieuwe 
betalingsverplichtingen. Als u dat niet doet, komt u niet in aanmerking voor een betalingsregeling 
van 36 maanden voor de belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens uw bijzonder uitstel.  
 

Kunt u na afloop van uw bijzonder uitstel niet steeds op tijd uw belasting betalen? Vraag ons dan 
om uw bijzonder uitstel van betaling te verlengen. Meer hierover leest u in het overzicht op de 
achterkant. 
 
Bezwaar maken 
Bent u het niet eens met de naheffingsaanslag? Op de aanslag staat hoe u er bezwaar tegen kunt 

maken. Met bijzonder uitstel van betaling is dat dus niet nodig. 
 

 


