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Nieuwsbrief Corona nr. 9/2020
Wat houdt het derde steunpakket in?
De steun aan bedrijven die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus wordt verlengd tot 1 juli 2021. Dit
heeft het kabinet vrijdag 28 augustus bekendge maa kt. Wat wijzigt er?

Let op!

Wij wille n voldoen aa n de wens om actueel te zijn. Maar terwijl we aan het schrijven zijn, kunnen er vanuit de
overheid nieuwe aanvullingen of verbeteringen van het steunpakket komen. Het overzicht in deze Nieuwsbrief
Corona is geschreven met de kennis tot e n met zondagavond 20.00 uur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verlenging van de NOW, maar dan soberder
Tozo 3.0: introductie vermogenstoets
TVL: hoger bedrag, strengere eisen
Afbouwen fisca le maatregelen
Verlenging van en moge lijk nieuwe kredietfaciliteiten
Mogelijke verzekering evene mentenbra nche
Aanvullend sociaal pakket

2 | NIEUWSBRIEF  CORONA NUMMER 9_2020

1

Verlenging van de NOW, maar dan
soberder

De tege moet koming in de loonkosten voor bedrijven met een substantië le omzetdaling wordt gehandhaafd voor een
periode van drie keer drie maanden. Dit betekent dat de NOW doorloopt tot en met juni 2021. De NOW 3.0 wordt
echter stapsgewijs soberder. Ieder kwartaal worden de e isen wat betreft de omzetdaling stapsgewijs aangescherpt.
Tevens wordt de hoogte van de tege moetkoming verder afgebouwd. De verplichting voor werkgevers die NOW
aanvragen om hun me dewerkers te stimuleren om aan scholing te doe n, blijft bestaan. Dat geldt ook voor het
verbod op uit keren van div idend en bonusuit keringen.
Vaste opslag van 40%
Boven op de loonsom blijft een opslag op de loonkosten v oor werkgeverslasten, voor onder andere vakantie geld en
pensioen, van 40% van kracht.
NOW 3.0: oktober tot en met december 2020
In de eerste periode, van oktober tot e n met dece mber 2020, is nog steeds vereist dat de omzetda ling minstens 20%
bedraagt. De maxima le vergoeding van de NOW 3.0 bedraagt 80% van de loonkosten bij 100% omzetverlies, in
plaats van 90% onder de NOW 1.0 en 2.0.
NOW 3.0: januari tot en met maart 2021
In de tweede periode, van januari tot en met maart 2021, dient de omzetda ling ten minste 30% te bedragen. De
tegemoet koming bedraagt in die periode maximaa l 70% bij 100% omzetverlies.
NOW 3.0: apr il tot en met juni 2021
In de derde periode, van april tot en met juni 2021, dient de omzetdaling ten minste 40% te zijn en bedraagt de
tegemoet koming nog maar 60% bij 100% omzetverlies.
Sa mengevat:
NOW 3.0
Oktober t/m de ce mber 2020
Januari t/m maart 2021
April t/m juni 2021

Minimaal omzetverlies
20%
30%
40%

Maximale compensatie
80%
70%
60%

Beperkte loondaling zonder gevolgen
Het ka binet heeft aangegeven dat werkgevers hun loonsom gedeeltelijk kunnen verla gen, zonder dat dit gevolgen
heeft voor de tege moet koming ingevolge de NOW 3.0. In de eerste periode van drie maa nden (oktober t/m
dece mber 2020) mag de loonsom 10% dalen, in de tweede periode (januari t/m maart 2021) mag dit 15% zijn en in
de derde periode (april t/m juni) 20%. De reden van de loonsomda ling is voor de NOW 3.0 niet van be lang. Dit kan
het gevolg zijn van ontslage n of bijvoorbee ld door afspra ken over het vrijwillig inlever en van salaris. Het is nog
onduidelijk we lke korting op de tege moetkoming volgt a ls ge noe mde percentages worden overschrede n.
Ontslagboete vervallen
Onderne mers krijgen geen korting meer op de NOW-subsidie a ls sprake is van ontslag om bedrijfseconomische
redenen. Dit is bij de NOW 2.0 wel het geval. In de NOW 2.0 krijgt ee n onderne mer een boete als hij twint ig of meer
werkne me rs om be drijfseconomische redenen ontslaat, zonder dat hierover overeenste mming is bereikt met de
vakbond of een ander vertegenwoordige nd orgaan.
Maximumloon voor de NOW 3.0
Het maximumloon dat voor de tege moetkoming volgens de NOW 1.0 en 2.0 in aanmerking wordt genome n, bedraagt
twee keer het maximumdagloon, ofwel € 9.538 (2020) per maand. Dit maximum ge ldt ook in de eerste twee
periodes van de NOW 3.0, dus voor de periode oktober 2020 tot e n met dece mber 2020 en de periode januari tot en
met maart 2021. In de derde periode van de NOW 3.0, de periode april tot en met juni 2021, be draagt het maximum
van de tege moet koming nog maar één keer het maximale dagloon (ongeveer € 4.769).
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Aanvragen NOW 3.0 in november
Het ka binet streeft ernaar om de aa nvraag voor de NOW 3.0 op 16 nove mber 2020 te laten starten. Dan kan voor de
eerste periode van oktober tot e n met dece mber 2020 de aanvraag worden ingedie nd. De aanvraagmoge lijkhe id
staat los van eerdere aanvragen voor de NOW 1.0 en of de NOW 2.0. Ook de NOW 3.0 kan via het UWV worden
aangevraagd.

Let op!
De precieze voorwaarden van NOW 3.0 worden op dit mome nt nader uitgewerkt en zullen uiterlij k 1 oktober 2020
bekend worde n ge maakt.
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Tozo 3.0: introductie vermogenstoets

Ook de Tozo – Tijde lijke overbruggingsre geling zelfstandig onderne mers – wordt verlengd tot 1 juli 2021. De Tozo
3.0 kent a ls belangrijkste verschil met de eerdere regelinge n de invoering van een vermogenstoets.
Vermogenstoets
Onderne mers die meer dan € 46.520 aan direct beschikbare ge ldmidde len bezitten, komen niet langer voor de Tozo
in aanmerking. Met directe geldmiddele n kunt u onder meer de nken aan contant geld, ba nk- en spaarsaldo en
aandelen, obligaties en opt ies. Ander vermogen, zoals een bedrijfspand e n ma chines, blijft buiten schot. Ook een
eigen woning en afgeschermd pensioen telle n niet mee voor de grens van € 46.520.
Inkomenstoets partner blijft
De toets op het inkome n van de partner blijft van kracht. Er wordt niet ge keke n naar levensvatbaarheid van het
bedrijf en de kostendelernorm wordt ook nu niet toegepast. Deze norm beteke nt dat wanneer meerdere volwassenen
same nwonen, de bijstandsuitkering lager wordt, omdat ervan uit wordt gegaan dat de kosten ge deeld worde n.
Lening blijft mogelijk
Ook onder de Tozo 3.0 blijft een lening voor be drijfskapitaal mogelijk. Het totale bedrag van de le ning ma g onder de
Tozo 1.0, 2.0 en 3.0 sa me n niet meer bedra gen da n € 10.157. Onderne mers die al een lening van deze omvang
hebben gekregen, kunnen die dus niet nog een keer aanvragen.
Bbz na Tozo 3.0
De bestaande Bbz-regeling (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) blijft a ls vangnet diene n na de Tozo 3.0, die op
1 juli 2021 afloopt. Ook de Bbz voorziet in ondersteuning voor levensonderhoud en in krediet voor bedrijfskapitaa l.
Heroriëntatie
Het ka binet vindt het be langrijk dat onderne mers die door de coronacrisis in moeilijkhede n zijn gekomen, z ich
heroriënteren op hun toekomst. Daarom gaan ge mee ntes vanaf 1 ja nuari 2021 deze onderne mers act ief
ondersteunen op het gebied van coaching, a dvies en bij- of omscholing.
Aanvragen
De rege ling is aa n te vragen tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid ka n
per ge meente verschille n. Houd de website van uw ge meente in de gaten voor meer informat ie.
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TVL: hoger bedrag, strengere eisen

Ook de rege ling Tege moet koming Vaste Lasten mkb (TVL) wordt verlengd tot 1 juli 2021. Belangrijke wijziginge n ten
opzichte van de huidige TVL is dat bij de TVL uit het derde steunpa kket het maximum van de vergoeding stijgt naar
€ 90.000 voor een periode van drie maanden en dat het omzetverlies vanaf januari volgend jaar hoger moet zijn om
nog voor de TVL in aanmerking te kunnen komen.
Drie periodes van drie maanden
De nieuwe TVL uit het derde steunpa kket kent drie periodes van drie maa nden. Net als bij de NOW 3.0 zijn dit de
periodes oktober t/m dece mber 2020, januari t/m maart 2021 en april t/m juni 2021. In deze drie periodes kan de
tegemoet koming telkens per periode maximaa l € 90.000 bedragen. Dit is € 40.000 meer da n onder de huidige TVL
met een maximum van € 50.000.
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Groter omzetverlies
In de TVL uit het tweede steunpakket dient het omzetverlies minimaa l 30% te bedragen. Voor de nieuwe TVL blijft
dit perce ntage voor de eerste periode van oktober t/m de ce mber 2020 gelijk. Voor de daaropvolgende periode, van
januari t/m maart 2021, is een minimum omzetverlies vere ist van 40%, voor de daaropvolgende periode, van april
t/m juni 2021, is dit 45%.

Gedeeltelijke dekking
Net als onder de TVL uit het t weede steunpakket is er voor de nie uwe re geling slechts de kking voor 50% van de
vaste lasten. Voor de bere kening wordt ook nu uitgegaan van branchege midde lden, op basis van cijfers van het C BS.
Op basis van dit ge middelde en het omzetverlies wordt een TVL verstrekt van 50%.
Alleen voor specifieke branches in het mkb
De tege moet koming is en blijft a lleen beschikbaar voor specif ieke branches in het mkb. Dit betekent dat een bedrijf
moet beschikken over de juiste SBI-code. Verder dient het bedrijf onder andere minder dan 250 werkne mers in
dienst te hebben.
Meer vaste lasten
Daarnaast is vereist dat een bedrijf per periode van drie maanden minstens € 4.000 aan vaste lasten heeft. Voor de
TVL uit het tweede steunpa kket is dit nu voor een periode van v ier maa nden. Ee n bedrijf moet dus onder de nieuwe
TVL meer vaste lasten hebben om voor de tege moetkoming in aanmer king te komen.
Aanvragen
U kunt de TVL uit het derde steunpa kket voor de eerste periode van oktober t/m dece mber 2020 vanaf 1 oktober
2020 tot en met 29 januari 2021 aanvragen bij R VO.nl. Onderne mers moeten voor iedere periode apart een
aanvraag indienen.
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Afbouwen fiscale maatregelen

De bestaande versoepeling van fisca le rege ls vanwege de coronacrisis, zoals uitstel van betaling en verla ging van
belastingrente, wordt afgebouwd. Het uitstel van belast ingen kunt u krijgen voor onder meer de inkomstenbe la sting,
vennootschapsbelast ing, omzetbelasting (btw) en loonbelasting,
Uitstel tot uiterlijk 1 januari 2021
Onderne mers kunnen nog tot 1 oktober 2020 uitstel van belast ingbeta ling of een verlenging van het uitstel
aanvragen bij de Be lastingdie nst. Daarmee loopt voor a lle onderne mers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af.
Vanaf 1 januari 2021 is uitstel in be ginse l niet meer moge lijk.
Aflossen belastingschulden
Onderne mers die geen uitstel of verle ngd uitstel bij de Belastingdienst aanvragen, dienen hu n be lastingschulden in
beginse l in 24 maanden af te lossen. Heeft u uitstel gekrege n, dan dient u uiterlijk per 1 januari 2021 met aflosse n te
starten.
Maatwerk bij aflosproblemen?
Wanneer aflossen niet mogelijk is, wordt beke ken of een maatwerkoplossing mogelijk is, zoals la nger uitstel van
betaling. In die gevalle n za l een verklaring van een derde-deskundige, zoals een accountant, nodig zijn. Hieruit moet
blijken dat er liquiditeitsproble me n zijn, dat deze tijdelijk zijn, dat ze vóór een afgesproke n dat um worden opge lost
en dat de onderne ming levensvatbaar is. De Belast ingdienst beraadt zich nog over uitbreiding van de bestaande
mogelijkheid tot schuldsanering.
Invorderingsrente blijft laag
Invorderingsrente moet betaald worde n a ls be lastingschulden niet tijdig zijn voldaan. De invorderingsrente is
vanwege de coronacrisis verlaagd naar 0,01%. Onderne mers hoeven dus nauwe lijks rente te betalen over de
belastingschuld gedurende het uitstel van beta ling. De verlaagde invorderingsre nte van 0,01% blijft tot en met 31
dece mber 2021 van kra cht.
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Belastingrente per 1 oktober 2020 omhoog
Onderne mers betalen belast ingrente als een aanslag door de schuld van de onderne mer te laat ka n worden
vastgesteld of als de Belast ingdienst afwijkt van de aangifte. De be lastingrente bedraagt nu ook 0,01%, maar dit
percentage zal per 1 oktober 2020 weer teruggaan naar het oorspronke lijke niveau van 4%. De be lastingre nte voor
de vennootschapsbelasting (Vpb) zal tot en met 31 dece mber 2021 ook 4% bedragen (in plaats van het
oorspronkelijke niveau van 8% ).
Reisaftrek verruimd
In de inkomstenbelast ing bestaat de re isaftrek voor woon-werkverkeer dat met het openbaar vervoer wordt afge legd
en waarvoor de werkne me r geen vergoeding van de werkgever krijgt. Sommige thuiswerkers reizen veel minder naar
hun werk. Daardoor hebbe n ze recht op minder re isaftrek, terwijl de kosten vaak gewoon doorlopen. Daarom wordt
voor 2020 de re isaftrek in de inkomstenbe lasting toegepast a lsof de werkne mer zijn re ispatr oon van vóór de
coronacrisis heeft voortgezet. Voorwaarde is we l dat de re iskosten ongewijzigd zijn.
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Verlenging van en mogelijk nieuwe
kredietfaciliteiten

De verlenging van tal van kredietfaciliteiten blijft ook na 1 oktober 2020 van kracht. Het is nog n iet be kend of de
voorwaarden nog worden gewijzigd. De verlenging betreft onder meer de Borgste lling MKB-kre dieten (BMKB) en de
regeling Kle in Kre diet Corona (KKC).
Het ka binet onderzoe kt verder sa men met de reisbranche de haalbaarhe id en wenselijkheid va n ee n kredietfaciliteit
gekoppe ld aan bestaande vouchers. Mocht blijken dat een rol voor de overheid hierin aantoonbaar doe lmat ig e n
wenselijk is, dan za l het ka binet zich daarop berade n.
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Mogelijke verzekering
evenementenbranche

Verder wordt in de evene me ntenbranche gesproken over nieuwe verzekeringsinstrume nten, waarmee activiteiten
mogelijk hervat kunnen worden. Mocht blijken dat een rol voor de overheid hierin aantoonbaar doe lmat ig e n
wenselijk is, dan za l het ka binet zich ook daarop beraden.
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Aanvullend sociaal pakket

Vanwege het verlies aa n bane n vanwege corona, wordt zo’n € 1,4 miljard uitgetrokken voor tal van sociale
maatrege len, zoals bege leiding bij het vinden van nieuw werk door het UWV en ge meentes. Ook is dit geld
beschikbaar voor om- en bijscholing e n extra ondersteuning voor mensen die kwetsbaar zijn, zoa ls jongeren en
me nsen in de banenafspraak (voor mensen met ee n arbe idsbeperking). Daarnaast komt er steun voor mensen met
een hoog risico op armoede en proble matische schulden.

Disclaimer
Bij de sa menstelling van de te ksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie
kan niet aansprake lijk worde n gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.
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