
Belastingschuld horeca: Hoe ziet de terugbetalingsregeling eruit? 

De belastingschuld voor de horeca moet sinds 1 oktober 2022 worden terugbetaald. Hoe ziet 
de terugbetalingsregeling van de belastingschuld eruit? En wat als je de schuld niet kan 
betalen? 

Het terugbetalen van de belastingschuld voor de horeca startte op 1 oktober 2022. Je kunt in 
maximaal 60 maandelijkse termijnen je belastingschuld aflossen. Zo heb je tot uiterlijk 1 
oktober 2027 de tijd. 

 

Belastingschuld horeca 

Eerder becijferde ABN AMRO dat een derde tot de helft van alle cafés en restaurants in 
Nederland een belastingschuld heeft die gemiddeld uitkomt op meer dan vier jaar 
brutowinst. De bank baseert zich hierbij op cijfers van het CBS, het centraal bureau voor de 
statistiek. 

 

De invorderingsrente bij de belastingschuld? 

Horecaondernemers mogen hun belastingschuld door corona gespreid over 5 jaar aflossen. 
Het aflossen startte begin deze maand. Over deze belastingschuld moeten ondernemers 
rente betalen, de zogeheten invorderingsrente.  

Om te stimuleren geleidelijk de belastingschuld af te lossen, houdt het kabinet de 
invorderingsrente op 0,01% tot en met 30 juni 2022. Het normale rentetarief is 4%. Vanaf 1 
juli 2022 gaat de invorderingsrente stapsgewijs omhoog: 

• 1% vanaf 1 juli 2022; 
• 2% vanaf 1 januari 2023; 
• 3% vanaf 1 julii 2023; en 
• 4% vanaf 1 januari 2024. 

Dit geldt voor alle belastingen. De uiterste betaaldatum van vandaag, de 1e termijn is 
31 oktober 2022.  

 

Overzicht belastingschuld horeca 

Horecaondernemers met een belastingschuld, veelal een gevolg van de coronacrisis en 
lockdowns krijgen vanaf januari 2023 elk kwartaal een overzicht van de openstaande 

https://www.missethoreca.nl/372692/abn-amro-derde-van-de-horeca-heeft-belastingschuld-van-meer-dan-vier-jaar-brutowinst


belastingschuld. 1 keer per half jaar krijgt je een overzicht van de afboekingen en de in 
rekening gebrachte invorderingsrente. 

 

Problemen bij betalen belastingschuld horeca 

Soms zijn bedrijven in de kern gezond, maar hebben ze toch een problematische 
schuldenlast. Schuldsanering kan dan in uiterste nood een oplossing zijn om te voorkomen 
dat de ondernemer failliet gaat.  

De Belastingdienst wil deze ondernemers extra ondersteunen en de kans op een 
saneringsakkoord vergroten. Om die reden neemt de Belastingdienst tijdelijk een soepele 
houding aan bij de beoordeling van een saneringsverzoek; zo krijgt de ondernemer eerder 
het voordeel van de twijfel.  

Ook neemt de Belastingdienst in de periode van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 
2023 genoegen met een lager percentage van de opbrengst uit een saneringsakkoord. 

 

Problemen bij betalen termijnbedragen? 

Misschien is het voor jou niet mogelijk de belastingschuld in 60 maandelijkse termijnen af te 
betalen. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kun je de belastingdienst vragen: 

• of je 1 keer een betaalpauze van maximaal 6 maanden of 2 aaneengesloten 
kwartaaltermijnen mag nemen 

• of je per kwartaal mag betalen, in plaats van per maand 
• of je maximaal 7 jaar (84 maanden) mag doen over het afbetalen van uw 

belastingschuld door het bijzonder uitstel, in plaats van 5 jaar (60 maanden). 

 

Betaalpauze 

Je kunt de belastingdienst vragen om een betaalpauze van maximaal 6 maanden of 2 
aaneengesloten kwartaaltermijnen als je voldoet aan de volgende voorwaarden: 

• Je hebt vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan de nieuwe betalingsverplichtingen. Of 
je hebt hiervoor uitstel van betaling gekregen. 

• In een brief aan de belastingdienst motiveer je waarom je voor een korte periode 
problemen bij het afbetalen verwacht. 

Gevolgen betaalpauze belastingschuld horeca 

Als je verzoek wordt toegewezen, heeft dit de volgende gevolgen: 



• De termijnbedragen worden hoger. 
• Je moet meer invorderingsrente betalen. 
• De einddatum blijft 1 oktober 2027. 

Je krijgt van de belastingdienst een brief met de nieuwe termijnbedragen en betaaldatums. 

Hebt u je de belastingdienst al gevraagd om een betaalpauze? Dan neemt de belasting 
contact met je op met de vraag of je deze wilt verlengen naar maximaal 6 maanden. 

 

Betaling per kwartaal 

Je kunt de belastingdienst ook vragen of je per kwartaal mag betalen als je voldoet aan de 
volgende voorwaarden: 

• Je hebt vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan je nieuwe betalingsverplichtingen. Of je 
hebt hiervoor uitstel van betaling gekregen. 

• In een brief motiveert je waarom je per kwartaal wilt betalen.  

 

Gevolgen betaling per kwartaal 

Als je verzoek wordt toegewezen, heeft dit de volgende gevolgen: 

• De termijnbedragen worden hoger. 
• Je betaalt meer invorderingsrente. 
• De uiterste betaaldatum van de eerstvolgende betalingstermijn wordt de laatste dag 

van het lopende kalenderkwartaal waarin het verzoek is ingediend. 
Voorbeeld: je doet een verzoek op 10 oktober 2022. Dan is de uiterste betaaldatum 
van de maanden oktober tot en met december: 31 december 2022. Elke volgende 
termijn vervalt telkens een kwartaal later. 

• De einddatum van de betalingsregeling blijft 1 oktober 2027. 

Je krijgt van de belastingdienst een brief met de nieuwe termijnbedragen en betaaldatums. 

 

Verlenging betalingsregeling 

Je kunt de belastingdienst vragen of je maximaal 7 jaar (84 maanden) mag doen over het 
afbetalen van je belastingschuld als je voldoet aan de volgende voorwaarden: 

• Je belastingschuld door het bijzonder uitstel is € 10.000 of hoger. 
• Je hebt vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan je nieuwe betalingsverplichtingen. Of je 

hebt hiervoor uitstel van betaling gekregen. 



• Je hebt geen openstaande belastingschuld die op of vóór 12 maart 2020 betaald had 
moeten zijn, waarvoor de dwanginvordering was opgestart en waarvoor je op 
12 maart 2020 geen uitstel van betaling had. Er is sprake van dwanginvordering als 
de belastingdienst een aanmaning heeft gestuurd. 

• In een brief motiveert je waarom je de betalingsregeling wilt verlengen. En je maakt 
aannemelijk dat je de belastingschuld niet binnen 5 jaar kunt afbetalen, maar wel 
binnen 7 jaar. 

• Je stuurt de belastingdienst een liquiditeitsprognose voor de komende 2 jaar, 
gerekend vanaf de datum van je verzoek. Uit deze prognose moet blijken dat je de 
nieuwe, lagere termijnbedragen wel kunt betalen. 

• Is je belastingschuld door het bijzonder uitstel € 50.000 of hoger? Dan moet je de 
belastingdienst ook het volgende sturen: 

o jaarstukken van de laatste 3 kalenderjaren 
o een verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld een accountant) dat 

er geen aanwijzingen zijn dat je horecaonderneming niet levensvatbaar is. 

 

Gevolgen verlenging betalingsregeling 

Als je verzoek wordt toegewezen, heeft dit de volgende gevolgen: 

• De termijnbedragen worden lager. 
• Je betaalt meer invorderingsrente. 
• De einddatum van de betalingsregeling wordt 1 oktober 2029. 

Je krijgt dan van de belastingdienst een brief met de nieuwe termijnbedragen en 
betaaldatums. 

 

Betaal vanaf oktober 2022 de termijnbedragen 

Heb je een verzoek ingediend om de betalingsregeling aan te passen, maar heb je nog geen 
bericht van de belastingdienst gekregen? Betaal dan alvast volgens je verzoek. Houd er wel 
rekening mee dat als je verzoek is afgewezen, je dan de inmiddels opgelopen achterstand 
direct moet inlopen. De belastingdienst handelt je verzoek in principe af binnen 8 weken na 
ontvangst van het verzoek.  

In de brief die je van de belastingdienst hebt gekregen met het vastgestelde maandbedrag 
dat je moet betalen, staan het rekeningnummer en het betalingskenmerk van de 
betalingsregeling. Gebruik dit betalingskenmerk bij elke betaling. 

 

 



Kabinet en belastingschuld horeca 

Als bovenstaande maatregelen niet voldoende zijn voor de ondernemer, dan zoekt de 
Belastingdienst samen met de ondernemer naar een passende oplossing. 

  

Wilt je tijdens de betalingsregeling extra afbetalen? 

Dat kan ook. Het maandbedrag van de betalingsregeling blijft dan gelijk, maar de looptijd 
wordt korter. En je betaalt minder invorderingsrente. 

Wilt je door een extra aflossing liever een lager maandbedrag in plaats van een kortere 
looptijd? Dan moet je daarvoor middels een brief een verzoek doen bij de belastingdienst. 

 

Horecazaak stoppen met een belastingschuld 
Gaat u uw onderneming staken? 

Ook nadat je bent gestopt met de horecaonderneming, loopt je bijzonder uitstel gewoon 
door. En krijg je van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om de belastingschuld die je 
tijdens bijzonder uitstel hebt opgebouwd af te betalen. 

De regel is dat ondernemers deze belastingschuld ook na de staking van hun onderneming 
volledig moeten afbetalen. Dit betekent dat alleen in uitzonderlijke individuele gevallen de 
mogelijkheid bestaat van (gedeeltelijke) kwijtschelding van je belastingschuld. 

 
 

Bron: Misset 31 okt 2022 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/rechten_en_plichten_bij_de_belastingdienst/kwijtschelding_van_belasting

