Corona maatregelen – selectie
Deze selectie is tot stand gekomen op basis van beschikbare informatie op 2 April 2020.
Om uitsluitsel te krijgen of u in aanmerking komt voor de betreffende regeling, dient u contact op te nemen met de uitvoerende
instantie. Aan deze selectie van Corona maatregelen kunt u geen rechten ontlenen.
2 April 2020

Financiële noodvoorzieningen COVID-19 2 april 2020

COVID-19 | Financiële noodvoorzieningen (1/5)
Ondernemingen met omzetverlies kunnen gebruik maken van de Noodmaatregel Overbrugging voor
Werkbehoud (NOW) en financiële druk verlagen met een lagere voorlopige aanslag door een dalende winst
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Voorlopige aanslag

Beschrijving maatregel

Beschrijving maatregel

In de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
kunnen werkgevers tegemoetkoming voor loonkosten
aanvragen om werknemers door te betalen. Tegemoetkoming
kan voor 3 maanden aangevraagd worden met een mogelijke
verlenging van 3 maanden. Verenigingen en stichtingen
kunnen ook gebruik maken van deze regeling.
Impact

•

•

•

Het UWV verstrekt een voorschot van 80% van de verwachte
tegemoetkoming. Achteraf wordt de werkelijke
tegemoetkoming vastgesteld.

•

Tegemoetkoming bedraagt 90% van de loonkosten maal het %
omzetverlies, dus 90% van de loonkosten bij 100%
omzetverlies, 45% bij 50% omzetverlies etc.

Voorwaarden
•

•

Werkgever betaalt loon voor 100% door en zal gedurende de
periode dat tegemoetkoming ontvangen wordt geen
werknemers ontslaan op grond van bedrijfseconomische
redenen.
Minimaal 20% omzetverlies vanaf 1 maart 2020, 1 april of 1
mei met een meetperiode van 3 maanden vergeleken met de
referentieperiode (3 maands-tijdsvak in 2019)

Boven een vergoeding van een nader te bepalen omvang is
een accountantsverklaring vereist.
Procedure
•

•

Aanvragen kunnen vanaf 6 april 2020 aangevraagd worden bij
het UWV.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraagen-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel
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De voorlopige aanslag inkomsten- en vennootschapsbelasting
2020 kan verlaagd worden indien er een daling in het inkomen
in 2020 wordt verwacht. Dit geldt ook voor verenigingen en
stichtingen die belastingplichtig zijn.
Impact
•

De te betalen belasting daalt wanneer het inkomen daalt.

Wanneer de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de som van
de betaalde belasting van de eerste paar maanden van het jaar
wordt het verschil terugbetaald.
Voorwaarden

•

Indien er later in het jaar weer winst wordt gemaakt zal de
voorlopige aanslag opnieuw gewijzigd moeten worden. Zo
wordt er voorkomen dat er bij de definitieve aanslag bijbetaald
moet worden.
Procedure

•

•

De voorlopige aanslag voor inkomstenbelasting kan aangepast
worden door in te loggen op “Mijn Belastingdienst”.

•

De voorlopige aanslag voor vennootschapsbelasting kan
aangepast worden door:
o In te loggen op “Mijn Belastingdienst Zakelijk”

o Een aanvraag of wijziging via een het gebruikte
commercieel software pakket of via de
belastingconsulent
o Via het formulier “Verzoek of wijziging voorlopige
aanslag vennootschapsbelasting 2020”
Bron:ihttps://www.belastingdienst.nl/wps/wcmconnect/nl/ondernemers/content/
coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

COVID-19 | Financiële noodvoorzieningen (2/5)
Maatregelen zoals uitstel van belasting- en pensioenpremie betalingen zorgen direct voor financiële ruimte
bij de ondernemingen
Uitstel van pensioenpremie

Uitstel van betaling belastingen
Beschrijving maatregel
•

Een organisatie kan bijzonder uitstel van betaling aanvragen
wanneer deze als gevolg van de coronacrisis niet meer in staat
is tijdig de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting,
omzetbelasting en loonbelasting te voldoen.

Impact
•

3 maanden uitstel van belastingbetaling.

Tijdelijke verlaging van invorderings- en belastingrente van 4%
naar 0,01%.
Voorwaarden
•

•

Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële
problemen is gekomen komt in aanmerking voor uitstel van
betaling van zijn belastingschuld. Voor uitstel langer dan 3
maanden is aanvullende informatie nodig om te beoordelen of
de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de
coronacrisis. Het kabinet onderzoekt welke- en hoe informatie
hiervoor aangeleverd moet worden.

Procedure
•

Voor verzoek van uitstel van betaling moet de organisatie een
brief naar de belastingdienst sturen met uitleg over hoe de
corona uitbraak voor betalingsproblemen heeft gezorgd.

•

Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt, wordt de
invordering van zijn belastingschulden direct stopgezet.

Bron:ihttps://www.belastingdienst.nl/wps/wcmconnect/nl/ondernemers/content/
coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
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Beschrijving maatregel
•

Pensioenuitvoerders komen werkgevers met
betalingsproblemen door middel van het coronavirus tegemoet
door uitstel van betaling van pensioenpremies te verlenen. Ook
voeren de pensioenuitvoerders een minder strikt
invorderingsbeleid.

Impact
•

De betalingstermijnen waarbinnen werkgevers pensioenpremie
moeten afdragen worden binnen wettelijke mogelijkheden
verruimt.

•

Uitstel van inschakelen van incassobureaus en het opleggen
van administratieve boetes.

Voorwaarden
•

Ruimte voor maatwerk is momenteel beperkt door wettelijke
voorschriften betreft invorderingsinspanningen en
betalingstermijn.

Procedure
•

De werkgever moet zich melden bij het pensioenfonds, de
verzekeraar of de premiepensioeninstelling.

Bron: https://www.salarisvanmorgen.nl/2020/03/22/uitstel-betalingpensioenpremie-voor-werkgevers/

COVID-19 | Financiële noodvoorzieningen (3/5)
De liquiditeitspositie van ondernemingen wordt gestimuleerd door een ruimere financiering en borgstelling
betreffende Borgstelling Midden en KleinBedrijf (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
Garantie Ondernemingsfinanciering

Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf
Beschrijving maatregel

Beschrijving maatregel

Het kabinet verruimt de borgstelling van de overheid onder de
BMKB regeling van 50% naar 75%. Deze verruiming maakt het
makkelijker voor het MKB om krediet aan te trekken.
Impact

•

•

Ondernemingen die een financiering van €1.5m tot €150m
nodig hebben, kunnen een beroep doen op de GO-financiering.
Bij een GO-financiering kunnen banken een 50%
staatsgarantie krijgen, wat het risico voor de banken verlaagd.
Impact

•

Het kabinet stelt €300m aan financiering beschikbaar om het
MKB te ondersteunen.

•

•

Verbeteren van de liquiditeitspositie van de onderneming door
het aantrekken van kredieten.

Het ministerie heeft het garantieplafond verhoogd van €400m
naar €1.500m.

•

Tijdelijke verhoging van het maximum bedrag van €50m naar
€150m.

Voorwaarden
•

De borg van de overheid bedraagt 90% van het
staatsgegarandeerde deel van de het borgstellingskrediet, van
de ondernemer wordt de overige 10% als persoonlijke borg
gevraagd.

•

Het staatsgegarandeerde deel bedraagt maximaal €1.5m.

•

Het gaat om een overbruggingskrediet en/of rekeningcourant
krediet met een looptijd van maximaal 2 jaar.

•

Het verruimde BMKB krediet is van 16 maart 2020 tot 1 april
2021 aan te vragen.

Procedure
•

De kredietverstrekker kan de onderneming aanmelden op
rvo.nl nadat de ondernemer aan de kredietverstrekker kenbaar
heeft gemaakt gebruik te willen maken van de verruimde
BMKB.

Bron: https://www.rvo.nl
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Voorwaarden
•

Het betreft een Nederlandse onderneming die in de kern
gezond is en met een bevredigend rentabiliteits- en
continuïteitsperspectief.

•

Verder mag er in de laatste 12 maanden geen bovenmatige
kapitaalonttrekkingen gedaan zijn, dient de financiering alleen
voor eigen bedrijfsactiviteiten en gaat het uitsluitend om
“Fresh Money” (uitbreiding van positie bij de bank en dient een
concreet ondernemingsbelang).

Procedure
•

Een ondernemer kan zich voor een GO-financiering melden bij
een tot de GO-regeling toegelaten bank.

•

Financiers kunnen hun aanvraag bij het RVO indienen.

Bron: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantieondernemingsfinanciering-go

COVID-19 | Financiële noodvoorzieningen (4/5)
Verscheidene banken helpen ondernemers door het opschorten van rente en aflossing van zakelijke
kredieten en ZZP’ers worden door de overheid bijgestaan in het inkomen en een bedrijfslening
Zakelijke kredieten
Beschrijving maatregel
•

Ondernemers met een financiering bij ABN AMRO, ING,
Rabobank, de Volksbank en Triodosbank krijgen, onder
bepaalde voorwaarden, 6 maanden uitstel van rente en
aflossing. De banken hebben via de Nederlandse Vereniging
van Banken laten weten voldoende buffers te hebben
opgebouwd.

Impact
Verbeteren van de liquiditeitspositie van de onderneming door
het uitstellen van rente betalingen en aflossingen.
Voorwaarden
•

•

Uitstel van rentebetalingen en aflossing geldt voor
financieringen tot €2,5m. Financieringen boven de €2,5m
kunnen ook in aanmerking komen, na overleg met de
betreffende bank.

•

De onderneming moet in de kern gezond zijn.

•

Bepaalde financieringssoorten worden uitgesloten van
opschorting, dit verschilt per bank. Voor meer informatie dient
u contact op te nemen met uw huisbank.

Procedure
•

De aanmeldingsprocedure is per bank verschillend. Meer
informatie is te vinden op de website van uw bank.

Bron: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/
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Besluit bijstandverlening zelfstandigen
Beschrijving maatregel
•

Zelfstandig ondernemers kunnen gebruik maken van de
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers
(Tozo) om het inkomen aan te vullen en een lening voor
bedrijfskapitaal aan te vragen.

Impact
•

Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum

•

Versnelde procedure voor aanvraag van een lening voor
bedrijfskapitaal inclusief mogelijkheid tot uitstel van
aflossingsverplichting en een lager rentepercentage.

Voorwaarden
•

De regeling is voor zelfstandig ondernemers die door de
coronacrisis in de problemen komen. Verder dient de
ondernemer in Nederland te wonen en werken, is ingeschreven
in het handelsregister van KVK, is voor 1-1-2020 gestart en
voldoet aan het urencriterium (1.225 uur).

•

De hoogte van Tozo hangt af van het inkomen en de
gezinssamenstelling met een maximum van €1.503 en geldt
voor maximaal 3 maanden.

•

Bedrijfsleningen mogelijk tot een bedrag van €10.157.

Procedure
•

Aanvraag kan met het Bbz formulier bij de gemeente waar de
ondernemer woonachtig is.

Bron: https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-overcorona/#7

COVID-19 | Financiële noodvoorzieningen (5/5)
Ondernemers, in getroffen sectoren, kunnen mogelijk een beroep doen op een eenmalige tegemoetkoming

Ondernemers
Beschrijving maatregel
•

Ondernemers in bepaalde sectoren kunnen een beroep doen op
de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS).

Impact
•

Eenmalige tegemoetkoming van €4.000,-

Voorwaarden
•

Hoofdactiviteit komt overeen met een vastgestelde SBI-code
(zie gepubliceerde lijst op www.rvo.nl).

•

Bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit
ingeschreven staan in het handelsregister van de KVK.

•

Verwacht omzetverlies van €4.000,- in de periode 16 maart
2020 t/m 15 juni 2020.

•

Verwachte vast lasten van €4.000,- in de periode 16 maart
2020 t/m 15 juni 2020 (na gebruik andere steunmaatregelen)

•

De lijst met SBI codes wordt momenteel uitgebreid met nonfood sectoren (bijv. winkeliers).

Procedure
•

Online aanvragen middels de site van www.rvo.nl vanaf vrijdag
27 maart 2020 16:30 t/m vrijdag 26 juni 17:00.

Bron: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkomingschade-covid-19
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