
Uitstel voor het indienen van de aangiften
Tot en met 30/04/2020.

Procedure

 • Automatische toekenning 

 • Enkel voor de aangiften met uiterste indieningsdatum van 16/03/2020 tot en met 30/04/2020.

Link naar site

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

Betalingsuitstel van 2 maanden zonder toepassing van 
nalatigheidsintresten of boeten
De extra termijn van 2 maanden komt bovenop de normale betaaltermijn zonder aanrekening van 
nalatigheidsintresten. Deze maatregel geldt voor het aanslagjaar 2019, voor aanslagen gevestigd 
tussen 12 maart en 31 oktober 2020.

 • De aanslagbiljetten verstuurd na 27/03/2020 zullen de verlengde betaaltermijn van 4 maanden 
bevatten.

 • De aanslagbiljetten verstuurd tot en met 27/03/2020 konden niet meer aangepast worden, waardoor 
deze dus nog de gebruikelijke betaaltermijn van 2 maanden (in plaats van 4 maanden) bevatten. 
 
Hoewel die extra betaaltermijn dus niet op deze aanslagbiljetten staat, geldt dat uitstel ook voor 
die gevallen. Er hoeft dan ook niets gedaan te worden om dat uitstel te verkrijgen. De betrokken 
aanslagbiljetten en de uiterste betaaldatum waarmee rekening zal gehouden worden, vindt u in de 
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hiernavolgende tabel:

Datum van verzending aanslagbiljet Uiterste betaaldatum

17/03/2020 17/07/2020

18/03/2020 18/07/2020

19/03/2020 19/07/2020

20/03/2020 20/07/2020

23/03/2020 23/07/2020

24/03/2020 24/07/2020

25/03/2020 25/07/2020

27/03/2020 27/07/2020

Procedure

 • Automatische toekenning 

Link naar site
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/update-covid-19-betaaluitstel-voor-aanslagbiljetten-
verzonden-na-12032020

Afbetalingsplan
Naast voormeld automatisch betalingsuitstel, kan een afbetalingsplan, alsook een vrijstelling van 
nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten (wegens niet-betaling) worden toegestaan.

Procedure

 • Aanvraag indienen via een specifiek daartoe voorzien formulier (e-mail of brief) op ogenblik van 
ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht bij het bevoegd Regionaal Invorderingscentrum, en 
dit uiterlijk tegen 30/06/2020

 • Aantonen dat de betaalmoeilijkheden voortvloeien uit de verspreiding van het  coronavirus

 • Periodieke aangiften moeten tijdig ingediend worden 

 • Het afbetalingsplan moet gerespecteerd worden.

Link naar site
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-
covid-19



Fiscale steunmaatregelen COVID-19  |  Vennootschapsbelasting (VenB), Rechtspersonenbelasting (RPB) en Belasting der niet-inwoners-vennootschappen (BNI-ven) 

Nieuwe limietdatum voor de indiening van de aangiften met 
balansdatum vanaf 01/10/2019 t.e.m. 30/12/2019

 • De regels voor het indienen van de aangiften voor alle vennootschappen met een balansdatum vanaf 
01/10/2019 tot en met 30/12/2019 zijn gewijzigd. De limietdatum zal voor deze vennootschappen 
berekend worden op basis van de balansdatum en dus niet langer op basis van de datum van de 
algemene vergadering. Vanaf de balansdatum hebben zij 7 maanden de tijd om hun aangifte in te 
dienen. Deze termijn loopt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de balansdatum. Als de 
uiterste datum van indiening een zaterdag, zondag of feestdag is, is de eerstvolgende werkdag de 
limietdatum. 

 • Wat bij uitstel van de algemene vergadering?

Ingevolge de coronacrisis kan men onder bepaalde voorwaarden de algemene vergadering met 
maximaal 10 weken uitstellen. Als men hierdoor niet in de mogelijkheid verkeert om de aangifte in te 
dienen binnen de hierboven vermelde termijnen, moet uitstel aangevraagd worden bij het bevoegd 
Team Beheer.

 • Vennootschappen met een balansdatum vóór 1 oktober 2019

Voor vennootschappen met een balansdatum vóór 01/10/2019 blijven de bestaande regels gelden. 
De indieningsdatum wordt bepaald in functie van de einddatum van het boekjaar en de maand 
waarin de statutaire algemene vergadering plaatsvindt.

 
Link naar site: 
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/nieuwe-limietdatum-voor-indienen-aangiften-
vennootschapsbelasting-rechtspersonenbelasting-en
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