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De impact van het coronavirus
Overzicht van de coronasteunmaatregelen

Een overzicht van de verruimde coronasteunmaatregelen
Het kabinet heeft verdere ondersteunende maatregelen getroffen. Deze betreffen de NOW, de TVL, de TOZO, uitstel van
betaling en enkele branchegerichte maatregelen.
NOW: verhoging maximaal omzetverlies
Via de NOW kunnen werkgevers die met minstens 20% omzetverlies geconfronteerd worden, een vergoeding krijgen
voor een deel van de loonkosten. Besloten is dat voor de NOW-5, voor de maanden november en december 2021, het
omzetverlies maximaal 90% kan bedragen in plaats van 80%.
Dit verhoogde percentage gaat ook gelden voor de NOW-6 voor de maanden januari t/m maart 2022. Met deze verhoging
kan bij de uitbetaling van het voorschot van de NOW-5 nog geen rekening worden gehouden. Bij de definitieve vaststelling wordt dit gecorrigeerd. De vergoeding is gehandhaafd op 85%.
TVL: minimumomzetverlies verlaagd
Ondernemers met omzetverlies kunnen voor hun vaste lasten een tegemoetkoming krijgen via de TVL. Vanwege de korte
aankondigingsperiode wordt voor het vierde kwartaal van 2021 het minimumomzetverlies eenmalig bepaald op 20%.
Vanaf 2022 dient het minimale omzetverlies weer de oorspronkelijke 30% te bedragen.
Let op!
TVL Q4 2022 kan nog tot 28 januari 2022, 17:00 uur aangevraagd worden.
Extra betalingsregelingen TVL
Indien bij de definitieve vaststelling blijkt dat TVL terugbetaald moet worden, kan naast terugbetaling in 6- of 12maandelijkse termijnen voortaan ook in 18 of 24 maanden terugbetaald worden. Ondernemers kunnen bij RVO ook een
persoonlijke betalingsregeling aanvragen.
TOZO: uitstel terugbetaling lening
Via de TOZO kon een ondernemer tot 1 oktober van dit jaar onder meer een lening afsluiten voor bedrijfskapitaal.
Besloten is dat een ondernemer met het terugbetalen van de lening niet al op 1 januari 2022 hoeft te starten, maar pas
vanaf 1 juli 2022.
Daarnaast wordt de termijn van terugbetalen met één jaar verlengd. De periode vanaf het moment van verstrekking tot
het moment waarop deze moet zijn terugbetaald, wordt hierdoor zes jaar in plaats van vijf.
Culturele sector en buitenschoolse opvang
Naast bovengenoemde generieke maatregelen komen er gerichte steunmaatregelen voor de culturele sector en voor
dierentuinen. In totaal is met deze steun 15,6 miljoen euro gemoeid.
Ook komt er een tegemoetkoming voor ouders die gebruikmaken van buitenschoolse opvang voor hun kinderen. Op deze
manier kunnen zij de facturen blijven betalen voor de periode waarin opvang niet mogelijk is en komen de opvangcentra
niet in de financiële problemen.

Uitstel van belastingbetaling: de laatste stand van zaken
Met het uitbreken van de coronacrisis is de mogelijkheid geboden om uitstel van betaling voor diverse belastingen te
vragen. Hoe lang u uitstel kreeg, wanneer u moest gaan terugbetalen en de voorwaarden wijzigden keer op keer. Wij
zetten de inhoud van regeling voor u op een rij.
Uitstel tot en met 31 januari 2022
Op dit moment is het mogelijk om uitstel van betaling te krijgen tot en met 31 januari 2022 voor alle belastingen waarvoor dit al eerder mogelijk was. Het gaat dan met name om loonheffingen, omzetbelasting, inkomstenbelasting en
vennootschapsbelasting.
Had u voor een van deze belastingen al uitstel van betaling tot 1 oktober 2021? Dan heeft u automatisch voor al deze
belastingen uitstel tot en met 31 januari 2022. U hoeft daar dus geen actie voor te ondernemen.
Alsnog uitstel van betaling aanvragen
Had u niet eerder al uitstel van betaling, maar heeft u dit alsnog nodig in verband met de coronacrisis? Dan kunt ook u
uitstel van betaling krijgen tot en met 31 januari 2022. Dat geldt ook als u al eerder uitstel van betaling kreeg maar al
uw schulden reeds afloste.
In tegenstelling tot ondernemers die nog uitstel van betaling hadden tot 1 oktober 2021, wordt niet automatisch uitstel
van betaling verleend. U moet hiervoor uiterlijk 31 januari 2022 een verzoek indienen bij de Belastingdienst.
Voor welke tijdvakken geldt het uitstel?
Heeft u uitstel van betaling, dan geldt dit voor alle belastingen waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 februari 2022
verstrijkt. Dit betekent dat ook de deze maand in te dienen aangifte loonheffingen december 2021 en de omzetbelasting
van het vierde kwartaal 2021/december 2021 in het uitstel meelopen.
Hoe verder na 31 januari 2022?
De mogelijkheid tot het verzoeken om uitstel vervalt op 31 januari 2022. Van verlenging van de regeling is naar de stand
van zaken per heden geen sprake. Als hier wijzigingen in optreden, dan brengen wij u daarvan op de hoogte.
Terugbetalen uitgestelde belastingen
Vanaf 1 oktober 2022 moet u al uw uitgestelde belastingen terugbetalen. U krijgt van de Belastingdienst dan een betalingsregeling aangeboden van zestig maanden. U betaalt dan elke maand 1/60 van uw totale schuld.

Wanneer u over de hiervoor genoemde punten vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met het
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Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.
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