NIEUWSBRIEF MAART 2020
In deze nieuwsbrief: MAATREGELEN VAN DE OVERHEID N.A.V. CORONAVIRUS
-

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)
Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten
Uitstel van betaling belastingen
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
(Tozo)
Krediet tot € 10.517

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
Deze regeling vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers
kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële
tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. De
tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden worden aangevraagd, met de
mogelijkheid tot verlenging (onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.
Voorwaarden









Er mag geen ontslag worden aangevraagd voor werknemers gedurende de periode
waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen
U verwacht tenminste 20% omzetverlies
De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan
worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen extra voorwaarden
worden gesteld)
De regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020
De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in
de omzet:
als 100% van uw omzet wegvalt 90% van de loonsom;
als 50% van uw omzet wegvalt 45% van de loonsom;
als 25% van uw omzet wegvalt 22,5% van de loonsom.
Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van
80% van de verwachte tegemoetkoming




Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest
Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats
als er sprake is geweest van een daling van de loonsom

De regeling is bedoeld voor werknemers met een vast én flexibel contract.
Op dit moment kan er nog geen aanvraag worden ingediend. De huidige verwachting is dat
met ingang van 6 april a.s. de aanvraag kan worden ingediend. Deze regeling gaat
uiteindelijk via het UWV. Voor deze aanvraag kan gebruik worden gemaakt van het
loonheffingsnummer van de werkgever.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren
COVID-19 (TOGS)
Het kabinet komt met een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct hard
zijn getroffen door de maatregelen van de overheid met betrekking tot de coronacrisis. Het
gaat hierbij om bedrijven met en zonder personeel.
Ondernemers in onderstaande sectoren kunnen aanspraak maken:










eet- en drinkgelegenheden
bioscopen
haar- en schoonheidsverzorging
reisbemiddeling en reisorganisaties
rijschoolhouders
sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen
bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en
muziekscholen
evenementenlocaties en organisatoren
casino’s

Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige
uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar,
huurder of pachter boven woont.
Om aanspraak te kunnen maken op deze regeling, moest je op 15 maart 2020 met een van
de vastgestelde SBI-codes als hoofdactiviteit vermeld staan in het KVK Handelsregister.
Vanaf 30 maart is de regeling ook beschikbaar voor bepaalde groepen in de non-food
sector.

Deze aanvraag kan worden ingediend met ingang van afgelopen vrijdag 27 maart. U kunt
hiervoor inloggen op de site van RVO. (www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/aanvraagprocedure)
Voor uw aanvraag heeft u nodig een eHerkenningsmiddel of een DigiD.
U kunt ons ook machtigen om de aanvraag te regelen. Hiervoor kunt u op de site van de
RVO het Machtigingsformulier Tegemoetkoming schade COVID-19 downloaden.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten
Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de
Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze regeling is met ingang van 16 maart
2020 van kracht. Met deze maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld
lenen bij de bank.

Uitstel van betaling belastingen
Voor het betalen van aanslagen van de belastingdienst kan een verzoek om uitstel van
belastingbetaling worden ingediend. Voor elke aanslag wordt dan 3 maanden uitstel
verleend. Dit kan gaan om de inkomensbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting
en loonbelasting. Motivatie is niet nodig. Het is voldoende om het aanslagnummer en het
bedrag waarvoor uitstel wordt gevraagd in het verzoek te vermelden. De invorderingsrente
die normaal is verschuldigd na het verstrijken van de betalingstermijn zal worden verlaagd
met ingang van 1 juni 2020. Voor de inkomstenbelasting met ingang van 1 juli 2020. Van
deze regeling kan gebruik worden gemaakt.
Deze regeling geldt ook voor gemeentelijke belastingen.
Wel is aan te raden om bij te houden voor welke aanslagen er uitstel van betalen is
aangevraagd.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemer (Tozo)
Als uw bedrijf als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus inkomsten mist dan kunt u als
zelfstandig ondernemer tijdelijk extra financiële hulp krijgen van de gemeente. Op dit
moment kunt u een uitkering voor levensonderhoud aanvragen. Later volgt nog de
mogelijkheid van krediet. De noodmaatregelen gelden 3 maanden lang.
De uitkering voor levensonderhoud is nog niet definitief vastgesteld. Als u aan de
voorwaarden voldoet kan de gemeente wel een voorschot geven. Op de site van de
gemeente waar u woont kunt u het aanvraagformulier downloaden en invullen.
Voorwaarden









U bent een gevestigde zelfstandige vanaf 18 jaar tot de voor u geldende
pensioengerechtigde leeftijd
U woont en verblijft rechtmatig in Nederland
U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
Uw bedrijf of beroep wordt in Nederland uitgeoefend
U voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van uw bedrijf
U stond vóór 17 maart 2020 om 18.45 uur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
U voldoet aan het urencriterium (minimaal 1.225 uur per jaar)
U woont in de gemeente waar u de aanvullende inkomensondersteuning wordt
aangevraagd.

Of doe een check op de website van de Rijksoverheid.
(www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19) om te zien of u in aanmerking
komt.
Voldoet u aan de voorwaarden stuur dan het ingevulde aanvraagformulier samen met de
gevraagde bewijsstukken naar uw gemeente.
De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er
is ook geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Krediet tot € 10.517
Deze maatregel maakt het mogelijk om als ondernemer of ZZP-er op basis van gunstige
voorwaarden een zakelijk krediet (lening voor bedrijfskapitaal) aan te vragen. Deze maatregel
is echter nog in ontwikkeling en derhalve nog niet aan te vragen.

