Opgemaakt op 21 december 2020

CORONAMAATREGELEN
Loket NOW 3 opnieuw opengesteld (tot en met 27 december 2020)
Als gevolg van de aangekondigde lockdown tot en met 19 januari 2021 heeft het UWV het loket
voor het aanvragen van de NOW opnieuw opengesteld.
De derde tranche van de NOW (3.1) kon in eerste instantie tot 13 december 2020 aangevraagd
worden. Een aanvraag is nu mogelijk tot en met 27 december 2020.
Voor meer informatie over de maatregelen als gevolg van de coronacrisis verwijzen wij u naar
onze website.

Verlenging belastingmaatregelen coronacrisis
Op 9 december 2020 heeft het kabinet aangekondigd dat het steun- en herstelpakket voor banen
en economie verder uitgebreid wordt.
NOW 3
De voorwaarden en tegemoetkomingen in het kader van de NOW blijven voor het eerste kwartaal
van 2021 (vierde tranche) gelijk aan die van het vierde kwartaal van 2020 (derde tranche).
Aanvraagperiode

3e tranche

4e tranche

5e tranche

Maanden

oktober t/m december

januari t/m maart

april t/m juni

Minimaal omzetverlies

20%

20%

30%

Maximale tegemoetkoming

80%

80%

60%

Bovengrens loon

€ 9.961

€ 9.961

€ 4.845

2x maximum dagloon

2x maximum dagloon

1x maximum dagloon

10% zonder gevolgen

10% zonder gevolgen

10% zonder gevolgen

Daling loonsom
Voor alle tranches geldt dat:
-

Het opslagpercentage voor werkgeverslasten 40% is;

-

De referentiemaand voor de loonsom juni 2020 is;

-

Een dividendverbod geldt als het voorschot meer dan € 100.000 bedraagt óf de definitieve
tegemoetkoming meer dan € 125.000 bedraagt en de omzetdaling is gebaseerd op de
groepsomzet;

-

Ongeacht de hoogte van de tegemoetkoming een dividendverbod geldt als de omzetdaling
in de aanvraag gebaseerd is op basis van het niveau van de werkmaatschappij.

Neem bij vragen over de NOW contact op met uw contactpersoon binnen ESJ Financial Engineering.

TVL (Q4-2020, aanvragen uiterlijk 29 januari 2021)
De versobering van de TVL met ingang van 1 januari 2021 gaat als gevolg van de herrijking van
het steun- en herstelpakket niet door. Het eerste tijdvak van de TVL loopt van oktober tot en met
december 2020. Aanvragen is mogelijk tot en met 29 januari 2021.
Het tweede tijdvak loopt van januari tot en met maart 2021. Concreet houdt dat in dat bedrijven in
alle sectoren een beroep kunnen blijven doen op de TVL indien zij een omzetdaling van 30% of
meer hebben.
Het percentage van de vaste lasten dat vergoed wordt, hangt af van de sector waarin het bedrijf
werkzaam is. Tevens is de omvang van de tegemoetkoming afhankelijk van de mate van
omzetverlies. De tegemoetkoming bedraagt echter maximaal € 90.000.
Voorwaarde voor de TVL is wel dat de ondernemer een minimum van € 3.000 aan vaste lasten
moet hebben (per 3 maanden).
Eenmalige opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD)
Op 18 december 2020 is bekend gemaakt dat verplicht gesloten non-food detailisten (SBI 47.serie) eenmalig een opslag bovenop de TVL Q4-2020 ontvangen van ten minste 2,8% van hun
omzetverlies in de maanden oktober tot en met december 2020 (VGD). De maximale vergoeding is
€ 20.160. Er is geen speciale aanvraag nodig en wordt automatisch toegevoegd indien de
ondernemer ervoor in aanmerking komt.
TOZO
Eerder heeft het kabinet al besloten de vermogenstoets uit de Tozo te schrappen. Dit blijft in ieder
geval tot 1 april 2021 zo. De Tozo 3 wordt dan ook verlengd tot 1 april 2021.
Bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden
Het versoepeld beleid ten aanzien van het bijzonder uitstel van betaling geldt in ieder geval tot
1 april 2021.
Voor meer informatie over het bijzonder uitstel van betaling verwijzen wij u naar het artikel op
onze website.

