Opgemaakt op 25 januari 2021

UITBREIDING STEUN- EN HERSTELPAKKET
Wijzigingen in het pakket voor het eerste en tweede kwartaal van 2021
Als gevolg van de verlengde lockdown heeft het kabinet op 21 januari 2021 een uitbreiding van het steun- en
herstelpakket aangekondigd. De definitieve regeling zal nog gepubliceerd worden. In dit nieuwsbericht brengen
wij u op de hoogte van de laatste wijzigingen ten aanzien van de TVL, NOW en het bijzonder uitstel van betaling
voor belastingschulden.

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)
Uitbreiding doelgroep
Naast MKB-ondernemingen (micro, kleine en middelgrote rechtspersonen) kunnen ook grote ondernemingen
aanspraak gaan maken op de TVL vanaf 1 januari 2021. Dit is mogelijk doordat het kabinet de grens van
maximaal 250 werknemers heeft losgelaten.
Verhoging vergoedingspercentages
Het vergoedingspercentage voor de vaste lasten wordt 85% voor alle ondernemingen met een omzetdaling
van meer dan 30%. Tot op heden was het vergoedingspercentage afhankelijk van de omzetdaling (50%
tegemoetkoming bij daling van 30%, 70% tegemoetkoming bij daling van 100%), dit wordt nu losgelaten.
Deze vergoedingspercentages gelden ook voor het tweede kwartaal van 2021.
Verhoging minimum- en maximumsubsidie
Een onderneming die voldoet aan de voorwaarden, ontvangt minimaal € 1.500 (was: € 750).
De maximumsubsidie wordt verhoogd van € 90.000 naar € 330.000. Voor (middel)grote ondernemingen
bedraagt de maximale subsidie € 400.000. Bovengenoemde bedragen gelden per kwartaal.
Deze verhogingen gelden ook voor het tweede kwartaal van 2021.
Verlengen voorraadsubsidie gesloten detailhandel
Voor detailhandel die verplicht gesloten blijven, wordt het opslagpercentage van 5,6% verhoogd naar 21%. Dit
opslagpercentage komt bovenop het percentage vaste lasten volgens de TVL. Deze opslag wordt automatisch
toegekend bij de TVL-aanvraag en kent een eigen maximum van € 200.000 en valt niet onder de hiervoor
genoemde € 330.000.
Startende ondernemers: maatregel aangekondigd
Het kabinet heeft tevens tegemoetkomende maatregelen aangekondigd voor startende ondernemers welke
hun onderneming zijn gestart tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020. De maatregelen zullen zoveel mogelijk
gebaseerd worden op de TVL en gelden voor het eerste en tweede kwartaal 2021. Deze aparte regeling wordt
nog nader uitgewerkt door het kabinet.

NOW
Verhoging vergoedingspercentage
Het vergoedingspercentage van de NOW 3 (vierde tranche) gaat van 80% naar 85%.
Deze tegemoetkoming ziet op de loonkosten over de maanden januari tot en met maart 2021.

Afbouwpad NOW losgelaten
De afbouw van de NOW voor het tweede kwartaal 2021 gaat niet door. De voorwaarden voor de NOW over
april tot en met juni 2021 zijn gelijk aan die van januari tot en met maart 2021. De minimale omzetdaling blijft
daardoor 20% (voorgesteld was 30%) , het vergoedingspercentage blijft 85% en de loonsom mag met maximaal
10% dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de NOW.
Aanvraagtermijn
Vanaf 15 februari 2021 kan de NOW (vierde tranche) worden aangevraagd voor de maanden januari, februari
en maart 2021 voor ondernemingen met minimaal 20% omzetdaling. De aanvraagtermijn sluit op 14 maart
2021.

TOZO
Geen vermogenstoets
Voor ondernemers die door de coronacrisis onder het sociaal minimum komen, geldt de TOZO-regeling.
De invoering van de vermogenstoets wordt door de verlengde lockdown geschrapt.

Uitstel van betaling
(Verlenging) bijzonder uitstel van betaling
Ingeval van betalingsproblemen door de coronacrisis kan om bijzonder uitstel van betaling worden verzocht.
Een 1e verzoek voor bijzonder uitstel van betaling kan worden ingediend tot 1 juli 2021 en geldt dan voor
3 maanden vanaf de aanvraag.
Verlenging: na afloop van de 3 maandstermijn kan een verzoek om verlenging van het bijzonder uitstel van
betaling worden aangevraagd, eveneens tot 1 juli 2021. Indien reeds om verlenging van het bijzonder uitstel
van betaling is verzocht, is geen nadere actie benodigd en wordt het uitstel automatisch verlengd tot 1 juli
2021.
Later terugbetalen
De terugbetalingsregeling van 36 maanden voor aanslagen waarvoor het bijzonder uitstel van betaling geldt,
gaat in per 1 oktober 2021 (was 1 juli 2021).

Overige maatregelen
Gebruikelijk loon
DGA’s krijgen de mogelijkheid om hun gebruikelijk loon ook in 2021 te verlagen.
Urencriterium
Ondernemers in de inkomstenbelasting worden geacht te voldoen aan het urencriterium (ten minste 24 uren
per week werk aan hun onderneming) in de maanden januari tot en met juni 2021.
Reiskostenvergoeding
Vaste reiskostenvergoedingen die voor 13 maart 2020 al toegekend waren kunnen tot 1 april 2021 ongewijzigd
uitbetaald worden.
Werkkostenregeling
De werkkostenregeling wordt ook in 2021 verruimd. Ook in 2021 geldt voor de vrije ruimte een percentage van
3% over de eerste € 400.000.
Belastingheffing grenswerkers
De regelingen tussen Nederland en België en Duitsland omtrent grenswerkers blijven van kracht tot en met 30
juni 2021.

