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Schema uitstel van betaling in de Invorderingswet 1990 
 
De artikelen 25 en 25a van de Invorderingswet (IW) bevatten een aantal bijzondere faciliteiten voor 
uitstel van betaling van belastingschulden. Deze wettelijke bepalingen zijn verder uitgewerkt in de 
Uitvoeringsregeling Invorderingswet.  
 
De ontvanger kan voorwaarden verbinden aan het uitstel. Gedurende het uitstel wordt er niet 
ingevorderd. 
 
Bij sommige uitstelfaciliteiten wordt invorderingsrente in rekening gebracht, bij andere niet. Dit uitstel is 
geregeld in artikel 28 IW. Waar in het schema ‘rente’ staat, is hiermee invorderingsrente bedoeld. 
 
Bij conserverende aanslagen wordt in veel gevallen ook belastingrente (tot en met 2012 heet dit 
heffingsrente) in rekening gebracht. Deze belasting- c.q. heffingsrente is begrepen in de aanslagen 
waarvoor uitstel wordt verleend. 
 
Het onderstaande schema bevat de bijzondere uitstelfaciliteiten en omvat niet de mogelijkheden voor 
uitstel van betaling in de situatie dat een belastingschuld niet betaald kan worden.  
 
Het schema ziet op de regelingen zoals die in 2019 gelden.  
 

Waarvoor uitstel Duur van 
het uitstel 

Rente Vindplaats Opmerkingen 

Voor schenk- en erfbelasting bij 
bedrijfsopvolgingen (ook 
aandelen) en waarbij door de 
voldoening van die schulden 
een sociaal-economisch of 
cultureel belang in gevaar komt 

10 jaar Nee artikel 25, lid 3 
IW 

Uitstel is alleen mogelijk als andere 
uitstelfaciliteiten onvoldoende zijn. 
Komt zeer weinig voor. 

     

Voor de conserverende aanslag 
IB bij staking van een 
onderneming waarbij de 
boekwinst binnen 12 maanden 
(langer kan) wordt 
doorgeschoven naar een 
nieuwe onderneming  

12 
maanden; 
verlenging 
is mogelijk 

Ja artikel 25, lid 4 
IW (1d UR) 

- Voor de regeling zie artikel 3.64 
Wet IB 2001 
- Zekerheid stellen 

     

Voor de conserverende aanslag 
IB bij emigratie met betrekking 
tot in aftrek gekomen pensioen- 
en lijfrentepremies  

10 jaar; 
deze 
termijn 
vangt aan 
op de dag 
na de 
laatste dag 
van het jaar 
waarop de 
aanslag 
ziet 

Nee artikel 25, lid 5 
IW (1e UR) 

- Uitstel eindigt eerder als zich een 
verboden handeling voordoet, zoals 
afkoop. 
- Geen zekerheid te stellen als de 
verplichting tot het ondernemings-
vermogen hoort van een in 
Nederland gevestigd lichaam of als 
de verplichting is ondergebracht bij 
een verzekeraar in de EU of de 
EER. 
- Altijd beoordelen of deze heffing 
wel in overeenstemming is met het 
van toepassing zijnde 
belastingverdrag. 
- Kwijtschelding na 10 jaar (artikel 
26, lid 2 IW) 
 

  


