HET STEUN- EN HERSTELPAKKET IN HET DERDE KWARTAAL 2021
Opgemaakt op 31 mei 2021

Inleiding
De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en
Financiën hebben op 27 mei 2021 een kamerbrief verstuurd naar zowel de Eerste als de Tweede Kamer. De
regeling wordt definitief zodra een besluit in de Kamers is genomen en is gepubliceerd in de Staatscourant.
In deze kamerbrief gaan zij in op het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal van 2021.
Dit artikel gaat in op de hoofdpunten uit deze kamerbrief.

NOW 4 (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)
Voorwaarden
De NOW-regeling, een tegemoetkoming voor de loonkosten van werkgevers die een omzetdaling van minimaal
20% hebben, wordt verlengd. De NOW 4 zal een tegemoetkoming bieden voor de loonkosten over de maanden
juli tot en met september 2021.
De voorwaarden voor de NOW 4 zijn gelijk aan de voorwaarden van de NOW 3, dat houdt in:
• Minimale omzetdaling van 20%
• Tegemoetkoming van 85%
• Opslag werkgeverslasten 40%
• Maximale looncompensatie per werknemer € 9.691 (tweemaal maximumdagloon)
• Maximaal 10% daling loonsom zonder gevolgen
• Indien NOW 3.3 is aangevraagd, dient de periode voor de berekening van de omzetdaling voor NOW 4
hierop aan te sluiten
Wijziging referentieloonsom
Wat wel verandert, is de referentieloonsom. Waar voor de NOW 3 de loonsom van juni 2020 als
referentieloonsom gold, gaat voor de NOW 4 de maand februari 2021 als referentiemaand gelden.
TVL telt niet meer mee
Een andere wijziging is dat de TVL niet meer meetelt als ‘omzet’. Hierdoor zullen ondernemers een hoger
omzetverlies voor de NOW realiseren, wat tot een hogere tegemoetkoming leidt dan wel tot het wel in
aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Deze wijziging geldt ook met terugwerkende kracht voor de
NOW 3.
De NOW 4 zal wederom via UWV kunnen worden aangevraagd.

TVL Q3-2021 (Tegemoetkoming Vaste Lasten)
Voorwaarden
De TVL, een tegemoetkoming voor de vaste lasten van ondernemers die een omzetdaling van minimaal 30%
hebben, wordt verlengd. De TVL Q3 zal een tegemoetkoming bieden voor de vaste lasten over de maanden juli
tot en met september 2021. De voorwaarden voor de TVL Q3 zijn nagenoeg gelijk aan de voorwaarden van de
TVL Q2, dat houdt in:
• Minimale omzetdaling van 30%
• Tegemoetkoming van 100% naar rato van omzetdaling
• Percentage vaste lasten op basis van SBI-code
• Minimaal € 1.500 vaste lasten per kwartaal op basis van percentage en omzet
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Een verschil is bijvoorbeeld dat in de TVL Q3 de extra opslagen voor de detailhandel en reisbranche zijn
vervallen. Tevens is het maximumbedrag van de TVL Q3 voor niet MKB-bedrijven gemaximeerd op € 600.000.
Omzetdaling: Referentiemaand
Voor de berekening van de omzetdaling mag het derde kwartaal van 2021 vergeleken worden met het derde
kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020.
Het aanvragen van de TVL kan via de RVO.

Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)
De Tozo-regeling wordt met drie maanden verlengd en kan via uw gemeente aangevraagd worden tot 1
oktober 2021.
Ingeval op grond van de Tozo-regeling een lening is verkregen wordt het moment van terugbetalen van de
lening uitgesteld en hoeft pas plaats te vinden vanaf 1 januari 2022. Daarbij mag een periode van 60 maanden
(was: 42) gehanteerd worden. Vanaf 1 januari 2022 wordt 2% rente gerekend over de openstaande schuld. Dit
is tot en met 31 december 2021 0%.

Overige fiscale maatregelen
Een aantal overige fiscale maatregelen zijn verlengd tot 1 oktober 2021. Het gaat daarbij om:
• het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen
• het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers
• de onbelaste reiskostenvergoeding voor thuiswerkers
• de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen
• het btw-nultarief op mondkapjes
• de btw-vrijstelling voor de uitleen van zorgpersoneel
• het btw-nultarief op coronavaccins en testkits
• het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek bij een hypotheek-betaalpauze
• het lage btw-tarief op online sportlessen die groepslessen tijdelijk vervangen totdat groepslessen
binnen weer zijn toegestaan
De versoepeling van het urencriterium is niet verlengd. Dat houdt in dat ondernemers vanaf 1 juli 2021 weer
daadwerkelijk gemiddeld 24 uren per week aan hun onderneming moeten besteden om in aanmerking te
komen voor ondernemersaftrek. Voor de maanden januari tot en met juni 2021 wordt geacht dat aan dit aantal
uren voldaan is.

Bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden
De regeling inzake het bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden is ongewijzigd. Dat betekent dat alle
betaalverplichtingen die opkomen na 1 juli 2021 op reguliere wijze betaald moeten worden. Denk hierbij aan
de loonheffingen over juni 2021 of de omzetbelasting over het 2e kwartaal 2021.
Wel is de betalingsregeling voor aflossing van de openstaande belastingschulden versoepeld. Opgebouwde
belastingschulden hoeven pas afgelost te worden vanaf 1 oktober 2022 (was: 1 oktober 2021) en kunnen in
60 maanden (was: 36 maanden) terugbetaald worden.
Een verzoek om verlenging van bijzonder uitstel van betaling dient dus ook vóór 1 juli 2021 bij de
Belastingdienst binnen te zijn om de belastingschulden die opkomen voor 1 juli 2021 nog onder het bijzonder
uitstel van betaling te laten vallen.
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Invorderingsrente
Op dit moment bedraagt de invorderingsrente nog 0,01%. De invorderingsrente wordt stapsgewijs verhoogd.
Dit schema ziet er als volgt uit:
Percentage:
1%
2%
3%
4%

Met ingang van:
1 januari 2022
1 juli 2022
1 januari 2023
1 januari 2024

Soepele terugbetalingsregelingen
Het is mogelijk dat een ondernemer een ontvangen voorschot (gedeeltelijk) terug moet betalen, bijvoorbeeld
als blijkt dat geen sprake is van een omzetdaling. In de kamerbrief wordt benadrukt dat voor de NOW de
betalingstermijn van de terugbetaling in beginsel 6 weken na vaststelling van de definitieve subsidie is, maar
dat deze termijn op verzoek verlengd kan worden. Dit kan telefonisch of digitaal via het UWV. De rente hierbij
bedraagt 0%.
Eenzelfde regeling geldt voor de terugbetaling van de TVL. Ook hierbij geldt in beginsel een termijn van 6
weken na vaststelling van de definitieve subsidie, waarbij de termijn op verzoek verlengd kan worden. Dit kan
telefonisch of digitaal via de RVO. De rente hierbij bedraagt ook 0%.
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