
Handleiding uitstel belastingaangifte aanvragen 

Helaas kun je nu niet in de bibliotheek terecht voor hulp bij het 
doen van je belastingaangifte. In deze handleiding leggen we uit 
hoe je uitstel kunt aanvragen, zodat we je op een later moment wél 
kunnen helpen met de aangifte.  

Uitstel aanvragen kan op 2 manieren: 

1. Via Mijn Belastingdienst 

o Log in op Mijn Belastingdienst  
 Inloggen op Mijn Belastingdienst 

o Volg de instructies op de website 
 Kies  inkomstenbelasting 
 Kies  belastingjaar 2019 
 Kies  uitstel voor mijn aangifte inkomstenbelasting aanvragen 
 Scrol naar beneden en vink het hokje Uitstel aanvragen aan 

 

 

 

 

 Klik dan op Volgende om te bevestigen 
 Volg de laatste aanwijzingen op de volgende pagina 

2. Via de BelastingTelefoon (0800 - 0543)  

o Houd je Burgerservicenummer bij de hand 
o Bel 0800 - 0543 
o Kies optie 3 in het keuzemenu  
o Toets het Burgerservicenummer in en sluit af met een # 
o Kies optie 1 voor uitstel van de aangifte 2019 
o Het Burgerservicenummer wordt herhaald. Bevestig dit door op 1 te toetsen 
o Je aanvraag is verwerkt  
o Je krijgt een bevestigingsbrief toegestuurd 

Vraag het uitstel vóór 1 mei aan, dan krijgt je uitstel tot 1 september 2020.  

Let op! 
Bij fiscaal partnerschap moet voor beide partners apart uitstel worden 
aangevraagd. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/inloggen-mijn-belastingdienst
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/inloggen-mijn-belastingdienst
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