Nieuwsbrief 2 maart 2021
Het kabinet heeft opnieuw extra maatregelen/voorzieningen getroffen voor bedrijven die door de
coronamaatregelen zwaar worden getroffen. Deze nieuwe steunmaatregelen komen boven op de al
bestaande regelingen, die deels worden aangepast en uitgebreid.
Hierbij in het kort de belangrijkste regelingen:
NOW regeling (3.2)
De NOW regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een omzetdaling van
meer dan 20%. De NOW regeling voor het eerste kwartaal 2021 kan aangevraagd worden vanaf 15
februari 2021 t/m 14 maart 2021.
De maximale compensatie van de loonkosten is verhoogd van 80% naar 85%.
Verder:
 Bij de bepaling van de omzet voor de NOW zal de TVL als omzet meegenomen moeten
worden.
 De aanvraagperiode bedraagt 3 aaneengesloten maanden. Dat kan zijn januari t/m maart
maar ook februari t/m april of maart t/m mei.
 Als er ook NOW 3.1 is aangevraagd dan moet de aanvraagperiode van NOW 3.2 aansluiten
op NOW 3.1
 Als referentieomzet wordt de gemiddelde kwartaalomzet vergeleken met die van 2019.
 Voor de loonsom zal gekeken worden naar de loonsom van de maand juni 2020.
TVL
Bij ondernemingen waarbij de omzet van het 1e kwartaal 2021 met minstens 30% is afgenomen t.o.v.
de omzet van het 1e kwartaal 2019, kan een tegemoetkoming worden aangevraagd.
De TVL kan aangevraagd worden tussen 15 februari 2021 en 30 april 2021.
Bij het doen van de btw aangifte (1e kwartaal 2021) zullen wij extra opletten op de mogelijkheden
van deze regeling. Wij hebben dan de omzet van het 1e kwartaal 2021 in beeld en kunnen dit
vergelijken met 2019.
Verder:
 Het minimale bedrag van TVL wordt verhoogd van € 750 naar € 1500 per drie maanden.
 Het minimum bedrag aan vaste lasten is verlaagd van € 3000 naar € 1500 per drie maanden.
Uitstel van belastingbetaling
De uitstel van betaling van belastingschulden is verlengd tot 1 juli 2021 (was 1 april 2021). Dit
betekend dat ondernemers verlenging van hun uitstel kunnen aanvragen.
Voor eerdere verleningen betekend dit dat het automatisch wordt voortgezet tot 1 juli.
Houdt u dit wel in de gaten of dit goed gaat.
Als de periode van uitstel voorbij is, moeten de nieuwe belastingverplichtingen wel nagekomen
worden. Anders wordt het uitstel ingetrokken en kan er geen gebruik worden gemaakt van de
gespreide betalingsregeling.
Verder:
 Een opgebouwde belastingschuld moet vanaf 1 oktober 2021 worden terugbetaald in 36
maandelijkse termijnen (was vanaf 1 juli 2021).
 De invorderingsrente over belastingschulden is verlaagd naar 0,01%. Vanaf 1-1-2022 zal die
weer stijgen naar 4%.
Verder kunnen wij nog onderstaande extra maatregelingen noemen of mogelijkheden welke benut
kunnen worden.
Extra maatregelingen:

1. Voor de landbouw en tuinbouw komt er een soort aparte TVL. Dit omdat de land- en
tuinbouw vanwege de Europese regels slechts gebruik kunnen maken tot € 100.000 van de
normale TVL. Verder komt er een tegemoetkoming voor de kosten binnen de land- en
tuinbouw voor het in leven houden van planten en dieren.
2. Starters. Er komt een nieuwe steunmaatregel voor starters die gebaseerd is op de TVL. Het
gaat om ondernemers welke gestart zijn tussen 1 januari en 30 juni 2020. Deze maatregel
zullen vanaf medio april/mei kunnen worden ingediend. Verder komt er een extra
kredietmogelijkheid via Qredits voor starters.
3. Tozo (bijstand zelfstandigen). Vanaf 1 februari 2021 kan de Tozo 3.0 worden aangevraagd
voor vanaf de vorige maand (vanaf januari). Tozo 4.0 gaat op 1 april 2021 in. Er is geen
vermogenstoets maar er wordt wel rekening gehouden met het inkomen van de partner.
4. Tonk (tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten). Zowel zelfstandigen als werknemers die
als gevolg van corona hun baan of opdrachten verliezen kunnen binnenkort bij hun
gemeente terecht voor deze regeling. Deze regeling biedt hulp voor het betalen van de
noodzakelijke kosten. Deze regeling gaat gelden van 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021.
Andere mogelijkheden:
 Gebruikelijk loon DGA. Er zijn ook in 2021 mogelijkheden om een lager gebruikelijk loon te
hanteren vanwege corona. Het gebruikelijk loon over 2021 mag in dezelfde mate worden
verlaagd als de daling van de omzet van 2021 t.o.v. 2019. Voorwaarde is dat de daling
tenminste 30% bedraagt.
 Urencriterium zelfstandigen. Hierbij is een versoepeling voorgesteld die inhoudt dat
zelfstandig ondernemers in de periode van 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021 worden geacht
ten minste 24 uur per week aan hun onderneming aan tijd hebben besteed.
 Vrijgestelde reiskostenvergoeding. Werknemers die thuiswerk verrichten, kunnen onder
voorwaarden een reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer onbelast doorbetaald
krijgen. De maatregel geldt nu tot 1 april 2021. Voorwaarde is wel dat het een vaste
vergoeding betreft die al voor 13 maart 2020 was toegekend aan werknemer.

Er zijn nog wat andere coronamaatregelen welke wij niet meegenomen hebben in deze nieuwbrief.
Wij hebben slechts de belangrijkste genoemd.
Mocht u vragen hebben dan horen wij dat graag.
Met vriendelijke groeten,
IJsbrand Eikelenboom en Richard Boeters
RYM administratie & advies

