Belastingdienst

Als u een belasting
aanslag niet betaalt
Het kan gebeuren dat u uw belastingaanslag niet kunt betalen.
Wat komt er dan allemaal op u af? Mag u nog even wachten met
betalen? Kunt u helemaal niet betalen? Krijgt u een belastingdeur
waarder aan huis? Deze brochure geeft een antwoord op dit soort
vragen.
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Deze brochure verwijst op verschillende plaatsen naar andere folders
en brochures. U kunt ze downloaden op www.belastingdienst.nl.
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1 Deze brochure
Het kan gebeuren dat u uw aanslag niet kunt betalen. Wat komt er dan allemaal op u af? Mag u nog even
wachten met betalen? Kunt u helemaal niet betalen? Krijgt u een belastingdeurwaarder aan huis? Deze
brochure geeft antwoord.
Als u een aanslag ontvangt, controleer dan eerst of u het wel met de aanslag eens bent. Als dat niet het
geval is, kunt u bezwaar maken. Meer informatie hierover vindt u op www.belastingdienst.nl.
1.1

Wat kunt u doen om invorderingsmaatregelen te voorkomen?
Als u uw aanslag niet kunt betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met het belastingkantoor dat de
aanslag heeft opgelegd. In sommige gevallen kunnen wij een regeling met u treffen:
• U kunt om uitstel van betaling vragen. Wij beoordelen uw situatie en beslissen of u hiervoor in
aanmerking komt. Meer hierover leest u in de brochure Als u uw belasting niet op tijd kunt betalen, of de
brochure Als uw onderneming de belasting niet op tijd kan betalen.
• Het kan zijn dat u nog een bedrag van ons te goed hebt, bijvoorbeeld een belastingteruggaaf over een
voorgaand jaar. Wij kunnen dit bedrag dan verrekenen met uw belastingschuld. Als uw teruggaaf hoger
is dan uw belastingschuld, krijgt u de rest uiteraard van ons terug.
• Als u denkt dat u uw belastingschuld ook niet later kunt betalen, kunt u ons om kwijtschelding vragen.
Of wij uw schuld kwijtschelden, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden. Meer
hierover leest u in de brochure Als u uw belasting niet kunt betalen, of de brochure Als uw onderneming de
belasting niet kan betalen.

1.2

Wat gebeurt er als u uw aanslag niet betaalt?
Betaalt u uw aanslag niet en is er geen sprake van uitstel, kwijtschelding of verrekening? Dan nemen wij
maatregelen om ervoor te zorgen dat u alsnog betaalt. Ook moet u na de uiterste betaaldatum
invorderingsrente betalen.
Wij kunnen u eerst een betalingsherinnering sturen (hoofdstuk 2). Als u daarop niet reageert, volgt een
aanmaning (hoofdstuk 3). Als u na de aanmaning niet betaalt, sturen wij een dwangbevel (hoofdstuk 4).
Betaalt u dan nog niet, dan kan de belastingdeurwaarder beslag leggen op uw bezittingen (hoofdstuk 5).
Vervolgens kan hij uw bezittingen verkopen. De opbrengst van deze verkoop boeken wij af op uw
belastingschuld (hoofdstuk 6). Voor het niet betalen van motorrijtuigenbelasting gelden bijzondere
maatregelen (hoofdstuk 7).
Soms kunnen wij een ander aansprakelijk stellen voor uw belastingschuld (hoofdstuk 8). Zo nodig kunnen
wij nog aanvullende maatregelen nemen (hoofdstuk 9).
Behalve het treffen van maatregelen om ervoor te zorgen dat u uw aanslag betaalt, kunnen wij u ook een
extra verzuimboete opleggen (hoofdstuk 10).

2 Betalingsherinnering
Als u voor het eerst te laat betaalt en het gaat om een niet-zakelijke belastingschuld, sturen wij u een
betalingsherinnering. Wij sturen geen betalingsherinnering voor:
• een naheffingsaanslag omzetbelasting, loonheffing of bijzondere verbruiksbelasting van
personenauto’s en van motorrijwielen
• een vordering die wij voor anderen incasseren
• een dwangbevel van een ander belastingkantoor dan het kantoor waar u nu onder valt.
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3 Aanmaning
Een aanmaning herinnert u eraan dat u uw aanslag nog steeds niet hebt betaald. Wij verzoeken u dan
alsnog te betalen.
3.1

Wat moet u betalen als u een aanmaning ontvangt?
Voor een aanmaning brengen wij u kosten in rekening. Behalve de belastingschuld en de invorderingsrente
betaalt u dan dus ook aanmaningskosten. De precieze bedragen van deze kosten vindt u op www.
belastingdienst.nl.

3.2

Hoe en wanneer kunt u betalen?
U moet ervoor zorgen dat uw betaling binnen twee weken na de datum op de aanmaning op onze rekening
staat. U kunt via de bank betalen. Contante betaling is alleen nog mogelijk bij diverse geldwisselkantoren.

3.3

U bent het niet eens met de kosten van de aanmaning
Als u het niet eens bent met de kosten van de aanmaning, kunt u bezwaar maken. Het kan voorkomen dat
uw betaling en de aanmaning elkaar kruisen. Of dat u geen aanslag hebt ontvangen, maar wel een
aanmaning. Neem in zulke gevallen zo snel mogelijk contact op met de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

4 Dwangbevel
Als u uw belastingschuld ook na de aanmaning niet betaalt, sturen wij u een dwangbevel. Dit kan op twee
manieren: via de post of de belastingdeurwaarder. Een verzonden dwangbevel geeft ons het recht om beslag
te leggen op uw bezittingen (hoofdstuk 5).
Let op!
Wilt u uw aanslag wel betalen, maar kúnt u dat nu niet? Neem dan zo snel mogelijk contact op met
uw belastingkantoor. U kunt dan vragen om uitstel van betaling of om kwijtschelding van uw
belastingschuld.
4.1

Wat moet u betalen als u een dwangbevel ontvangt?
Voor een dwangbevel brengen wij u kosten in rekening. Deze komen boven op uw belastingschuld, de
invorderingsrente en de aanmaningskosten. Op www.belastingdienst.nl staat hoe wij de kosten voor een
dwangbevel berekenen.

4.2

Hoe en wanneer moet u betalen?
U moet ervoor zorgen dat uw betaling binnen twee dagen na de datum van het dwangbevel op onze
rekening staat. U kunt via de bank betalen. Contante betaling is alleen nog mogelijk bij diverse
geldwisselkantoren.

4.3

U bent het niet eens met de kosten van het dwangbevel
Als u het niet eens bent met de kosten van het dwangbevel, kunt u bezwaar maken. In een aantal situaties
kunt u in verzet komen tegen het dwangbevel zelf. U moet dan een advocaat inschakelen, die ons zal
dagvaarden. De zaak komt dan voor de rechter. Redenen voor verzet kunnen zijn:
• U hebt uw belastingschuld inmiddels betaald.
• U hebt het dwangbevel niet op de juiste manier gekregen.
• Uw belastingschuld is verjaard.
• De aanslag die u ontving is niet voor u bestemd.
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5 Beslag
Als u na een met de post gestuurd dwangbevel niet op tijd betaalt, komt de belastingdeurwaarder met een
hernieuwd bevel tot betaling. Hij overhandigt dit aan u of aan een van uw huisgenoten. U moet het
verschuldigde bedrag direct aan hem betalen. Als er niemand thuis is, doet de belastingdeurwaarder het
hernieuwd bevel in uw brievenbus.
In dat geval krijgt u nog twee dagen om te betalen. Als u daarna nog niet heeft betaald, legt de belasting
deurwaarder beslag op uw bezittingen.
Als de belastingdeurwaarder beslag heeft gelegd, kunt u niet meer vrij over uw bezittingen beschikken. U mag
de bezittingen niet beschadigen, verkopen of weggeven. De belastingdeurwaarder kan ze ook weghalen.
Als u nog steeds niet betaalt, verkoopt de belastingdeurwaarder uw in beslag genomen bezittingen.
In overleg met hem kunt u zelf bepalen welke bezittingen genoeg zouden kunnen opbrengen om uw
belastingschuld te betalen.
De belastingdeurwaarder kan beslag leggen op verschillende bezittingen:
• roerende zaken (zie paragraaf 5.1)
• onroerende zaken (zie paragraaf 5.2)
• bezittingen die een ander voor u beheert of aan u schuldig is (zie paragraaf 5.3)
• loon of uitkering (zie paragraaf 5.4)
5.1

Beslag op uw roerende zaken
De belastingdeurwaarder kan bij u thuis of in uw bedrijf komen om beslag te leggen op uw roerende zaken,
bijvoorbeeld op uw inboedel. Hij maakt hiervan een verslag; het proces-verbaal van beslag. U ontvangt een
afschrift hiervan. Daarna kan de belastingdeurwaarder de in beslag genomen zaken verkopen (zie hoofdstuk 6).

5.2

Beslag op uw onroerende zaken
Bij beslag op onroerende zaken gaat het meestal om uw eigen huis. De belastingdeurwaarder maakt een
proces-verbaal van beslag op met de kadastrale gegevens. Als u een hypotheek op het huis hebt, stelt hij uw
hypotheekbank op de hoogte. Hij laat het beslag registreren bij het Kadaster. De kosten hiervan moet u ook
betalen.

5.3

Beslag op bezittingen die een ander voor u beheert
Derdenbeslag
Het kan zijn dat u bezittingen hebt uitgeleend of het beheer ervan hebt uitbesteed. Ook op deze zaken kan de
belastingdeurwaarder beslag leggen. Bij zo’n derdenbeslag kunt u niet meer vrij over uw bezittingen
beschikken. Uw banktegoeden of schade-uitkeringen worden dan bijvoorbeeld aan ons uitbetaald. Degene
die uw bezittingen voor u beheert, moet aan ons opgeven wat hij precies van u heeft. Daarna moet hij uw
geld en bezittingen overdragen aan de belastingdeurwaarder.
Overheidsvordering
In plaats van een derdenbeslag op een bankrekening kunnen wij ook een zogenoemde overheidsvordering
doen bij uw bank. Uw bank is verplicht hieraan mee te werken. Het gaat om maximaal € 500 per keer,
maximaal twee keer per maand. Ook uw kredietruimte telt mee.
Door de overheidsvordering kunt u dus ‘rood’ komen te staan. Als wij een overheidsvordering hebben
gedaan, krijgt u schriftelijk bericht van ons. De bank meldt op uw bankafschrift ook dat de overheidsvordering
is gedaan. U kunt uw bank geen opdracht geven het bedrag terug te storten.
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5.4

Beslag op uw loon of uitkering
De belastingdeurwaarder kan beslag leggen op uw loon, uitkering, pensioen of op andere periodieke
uitkeringen die u ontvangt, zoals alimentatie. Iedere maand eist hij dan een deel van uw salaris of uitkering
op van uw werkgever, of van de persoon of instantie die uw uitkering betaalt. Dit beslag blijft gelden totdat
uw totale belastingschuld is afbetaald.
Wij kunnen onder meer beslag leggen op:
• loon, vakantie-uitkering, ziekengeld, gratificaties en tantièmes
• wachtgeld en pensioen
• uitkeringen zoals aow en bijstand
• alimentatie
• lijfrentetermijnen van levensverzekeringen
Wij vorderen meestal niet uw hele loon of uitkering. Om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien,
krijgt u nog wel 90% van de bijstandsnorm.

5.5

Hoe en wanneer kunt u alsnog betalen?
Ook als de belastingdeurwaarder beslag heeft gelegd op uw bezittingen, kunt u tot op de dag van de
verkoop nog betalen. In het algemeen vindt de verkoop plaats vier weken na de beslaglegging. U kunt ons
vragen om een betalingsregeling. Doe dit zo snel mogelijk, want de belastingdeurwaarder moet de verkoop
vooraf via aanplakbiljetten en advertenties bekend maken.

5.6

U bent het niet eens met het beslag
U kunt in verzet komen tegen het beslag. U moet dan een advocaat inschakelen om ons te dagvaarden.
De zaak wordt vervolgens behandeld bij een rechtbank.
Ook als de belastingdeurwaarder beslag legt op zaken die niet van u zijn, mag hij die soms verkopen.
Als de eigenaar van deze zaken het daar niet mee eens is, kan hij een zogenoemd verzetschrift of
beroepschrift indienen, bij ons of bij de rechtbank. Hierin moet hij duidelijk maken dat hij de eigenaar
is en waarom hij het niet eens is met het beslag.

6 Verkoop van uw bezittingen
Als u na de beslaglegging op uw bezittingen nog niet betaalt, zal de belastingdeurwaarder deze verkopen.
Dit gebeurt na ongeveer vier weken. De verkoop is voor iedereen toegankelijk en vindt meestal plaats op
het adres waar de zaken in beslag zijn genomen. Wij maken de verkoop bekend via advertenties in de krant.
Voor de verkoop van uw huis schakelen wij een notaris in.
Wij boeken de opbrengst van de verkoop af op uw totale schuld aan ons. Deze bestaat dan uit:
• uw belastingschuld
• de invorderingsrente
• de kosten van de aanmaning
• de kosten van het dwangbevel
• eventueel de kosten van het hernieuwde bevel tot betaling
• de kosten van de beslaglegging
• de kosten van de verkoop

7 Motorrijtuigenbelasting en aantekening kentekenregister
Als u uw aanslagen motorrijtuigenbelasting niet betaalt, kunnen wij op uw naam een aantekening plaatsen
in het kentekenregister van de rdw. Hierdoor kunt u geen nieuwe motorrijtuigen meer op uw naam laten
zetten. Dit kan pas weer als al uw aanslagen motorrijtuigen- belasting zijn betaald. U moet ons dan wel
schriftelijk vragen de aantekening op te heffen.
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8 Aansprakelijk voor belastingschuld van een ander
Soms kunnen wij anderen aansprakelijk stellen voor uw belastingschuld of de schuld van uw onderneming.
Als u getrouwd bent of getrouwd bent geweest, kunnen wij uw (ex-)echtgenoot aansprakelijk stellen voor
(een deel van) uw belastingschuld. Wij doen dit als blijkt dat u zelf niet kunt betalen.
Ook erfgenamen en een executeur kunnen aansprakelijk worden gesteld. Als u bestuurder bent van een
vennootschap, is het ook mogelijk dat wij u aansprakelijk stellen voor de belastingschuld van die
vennootschap. Als u werkt als aannemer, of als u personeel heeft ingeleend, kunnen wij u aansprakelijk
stellen voor niet-betaalde loonheffingen of omzetbelasting van uw onderaannemer of uitlener.
Als de aansprakelijkgestelde geen bezwaar maakt, moet hij de schuld betalen. Hetzelfde geldt als wij zijn
bezwaar afwijzen, of als de rechter zijn beroep afwijst. Als de aansprakelijkgestelde de schuld niet op tijd
betaalt, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat hij alsnog betaalt. Meer informatie vindt u in de
brochures Aansprakelijkheid van bestuurders, Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming en
Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting bij inlening van personeel.

9 Paspoortsignalering, invordering in het buitenland of faillissement
Wij kunnen nog andere maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat u uw belastingschuld betaalt.
Zo is in bepaalde gevallen paspoortsignalering of invordering in het buitenland mogelijk. Ook kunnen
wij uw faillissement aanvragen.
9.1

Wij zorgen ervoor dat u geen nieuw paspoort kunt aanvragen
Als uw schuld aan ons hoog oploopt, kunnen wij u laten opnemen in het zogenoemde Register
Paspoortsignaleringen. Alle gemeenten hebben toegang tot dit register. Uw gemeente mag u dan geen
nieuw paspoort geven. Als u uw belastingschuld betaalt, wordt u uit het register verwijderd en kunt u een
nieuw paspoort aanvragen.

9.2

Wij vragen uw faillissement aan
Als u uw belastingschuld niet betaalt en deze ook in de toekomst niet kunt betalen, kunnen wij uw
faillissement aanvragen. De rechtbank stelt dan een curator aan om te proberen al uw schuldeisers
(voor een deel) te betalen. U kunt dan niet meer zelf over uw geld en uw bezittingen beschikken.

10 Verzuimboete
In paragraaf 1.2 leest u wat wij doen om ervoor te zorgen dat u uw aanslag betaalt. Naast deze maatregelen
kunnen wij u ook nog een extra boete opleggen.
Het niet, gedeeltelijk niet of te laat betalen van een aanslag noemen wij een verzuim. Het kan hierbij gaan
om een aanslag inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of schenk- en erfbelasting. Als u verzuimt te
betalen, kunnen wij u een verzuimboete opleggen van ten hoogste € 4920. De hoogte van de boete hangt af
van het bedrag van de aanslag. Voor ieder verzuim kunt u een boete krijgen. Wij kunnen u dan ook voor
dezelfde aanslag meerdere keren een verzuimboete opleggen. En die kan iedere keer oplopen tot € 4.920.
Bent u het niet eens met een verzuimboete? Dan kunt u bezwaar maken.
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11 Hebt u nog vragen?
Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl. U kunt ook bellen met de BelastingTelefoon:
0800 - 0543, van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
U kunt ook de volgende brochures downloaden:
• Als u uw belasting niet op tijd kunt betalen
• Als uw onderneming de belasting niet op tijd kan betalen
• Als u uw belasting niet kunt betalen
• Als uw onderneming de belasting niet kan betalen
• Aansprakelijkheid van bestuurders
• Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming
• Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting bij inlening van personeel

Dit is een uitgave van:
Belastingdienst
Augustus 2014
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