
Vorige week is bekend gemaakt dat de huidige NOW-regeling 
wordt verlengd voor 3 maanden en er dus een NOW 2.0 volgt. De 
periode loopt dan door van juni t/m augustus 2020. De nieuwe 
aanvragen kunnen eerst worden ingediend vanaf 6 juli 2020.

Voor onze relaties zijn dit de belangrijkste wijzigingen:

• Werkgevers die voor NOW 1.0 niet in aanmerking kwamen door 
het ontbreken van een loonsom in november 2019/januari 
2020, maar wel een loonsom hebben in maart 2020, komen 
mogelijkerwijs alsnog in aanmerking voor de 1e regeling;

• Voor NOW 2.0 wordt de vaste opslag voor vakantiegeld/
pensioen/werkgeverslasten verhoogd van 30% naar 40%;

• De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020, met 
als peildatum 15 mei 2020. Daarnaast wordt in de al lopende 
NOW 1.0 maart ook als uitgangspunt genomen, als de loonsom 
in de maanden maart/april/mei hoger is dan in januari/februari/
maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven;

• Ondernemers die een 1e aanvraag doen op de NOW hebben de 
keuze om de periode voor het vaststellen van de omzetdaling in 
te laten gaan op 1 juni, 1 juli of 1 augustus.

 Voor ondernemers die reeds deelnemen aan NOW 1.0 en ook 
nu een beroep willen doen, moet de omzetperiode aansluiten 
op de periode die gekozen is voor NOW 1.0;

• Subsidies die ondernemers ontvangen in het kader van de 
coronacrisis "dus ook de TVL" tellen als omzet mee;

Aanvragen tot vaststelling van subsidie uit NOW 1.0 kunnen 
eerst worden ingediend vanaf 7 september 2020.

Voor bedrijven met een voorschot NOW van € 100.000 of meer is 
een accountantsverklaring verplicht. Dit geldt ook voor bedrijven 
voor de vaststelling voor een bedrag van € 125.000 of meer.

Voor bedrijven met een voorschot NOW van € 20.000 of 
meer is een verklaring van derden verplicht, die de geclaimde 
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• Voor NOW 2.0 mag een vennootschap over 2020 geen 
winstuitkeringen doen aan aandeelhouders, geen bonussen 
uitkeren aan bestuursleden en mag de vennootschap geen eigen 
aandelen inkopen. Gebruikelijke bonussen aan medewerkers 
zijn wel toegestaan;

• Voor NOW 2.0 geldt dat werkgevers worden verplicht om hun 
werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan 
doen. Hiervoor dient bij de aanvraag van de nieuwe NOW 
ook een verklaring te worden afgelegd. Vanuit de overheid 
wordt voor dit “Crisisprogramma NL leert door” een bedrag 
vrijgemaakt van € 50.000.000, waarmee mensen vanaf juli 
kosteloos online scholing kunnen volgen;

• Voor NOW 2.0 geldt dat er geen ontslagboete meer wordt 
opgelegd bij eventueel ontslag van medewerkers;

• De NOW is een subsidie. De naam van de aanvrager, inclusief 
de verleende voorschotten en definitieve vaststelling, kan en zal 
waarschijnlijk openbaar worden gemaakt.

DEFINITIEF VASTSTELLEN NOW-SUBSIDIE
omzetdaling bevestigt. Dit kan dus zijn een administratie-, 
belastingadvieskantoor of een financieel dienstverlener. Dit geldt 
ook voor bedrijven voor de vaststelling voor een bedrag van 
€ 25.000 of meer.
De overheid kan en zal aanvragen steekproefsgewijs controleren. 
De werkgever is verantwoordelijk voor de informatie die bij 
de aanvraag en vaststelling van de subsidie is verstrekt. De 
werkgever dient voor de omzet en de loonsom een controleerbare 
administratie te beheren. 



Deze regeling is vanaf half juni de opvolger van de TOGS en 
is bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% 
omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de 
voorwaarden voldoen, kunnen tot € 20.000 tegemoetkoming 
per 3 maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te 
kunnen blijven brengen. 

Bedrijven in sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS 
kunnen straks van de TVL gebruikmaken. Ook de TVL wordt 
wederom uitgevoerd door RVO. Aanvragen kan naar verwachting 
vanaf half juni. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 
1 juni en loopt af op 31 augustus. Ondernemers die voor de 
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 
(TOGS) in aanmerking kwamen, zouden ook gebruik kunnen 
maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Wij wachten 
hiervoor wederom de publicatie af van de lijst met SBI-codes, 
waaruit blijkt welke bedrijven gebruik zouden kunnen maken van 
deze regeling.

De komende weken zal er meer informatie bekend worden 
omtrent deze regeling en de exacte datum waarop een aanvraag 
kan worden ingediend.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 
(TOZO) wordt, met aangepaste voorwaarden, met 3 maanden 
verlengd tot eind augustus. De TOZO 2 staat open voor 
ondernemers die reeds gebruik maken van TOZO 1, maar staat 
ook open voor nieuwe aanvragen.

De voorwaarden voor TOZO 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. 
Belangrijk verschil: bij TOZO 2 telt wél mee wat het inkomen van 
de partner is voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. 
Bij TOZO 1 gold deze partnertoets niet.
De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als je de aanvullende 
uitkering levensonderhoud aanvraagt. Als het huishoudinkomen 
boven het sociaal minimum komt, heb je geen recht op TOZO 2.
Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de TOZO wordt 
verlengd. Het maximaal te lenen bedrag binnen de TOZO is  
€ 10.157. 
TOZO 2 geldt voor de maanden juni, juli en augustus en loopt op 
31 augustus af. Aanvragen kan per 1 juni via de woongemeente. 
De startdatum voor de aanvraag kan per gemeente verschillen.

De periode waarin ondernemers uitstel van betaling kunnen 
aanvragen is verlengd tot 1 september 2020. Verzuimboetes 
behoeven dan niet te worden betaald.
De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingen is tot 
1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.
Ook de versoepeling van het urencriterium voor de 
zelfstandigenaftrek is verlengd tot 1 september 2020.
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Contact
Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u 

natuurlijk contact met uw klantmanager opnemen.

De Fraudehelpdesk waarschuwt voor een nieuwe golf van 
nep sms’jes die zogenaamd van de Belastingdienst afkomstig 
zijn. Ook wij ontvangen met enige  regelmaat telefoontjes van 
klanten die zo’n sms ontvangen hebben.

In de tekstberichten wordt gedreigd met conservatoir beslag 
door een forse betalingsachterstand, maar dat klopt helemaal 
niet. “Dergelijke berichten hebben we in de afgelopen maanden 
vaker gezien‘’, meldt de Fraudehelpdesk. “Ga hier niet op in. De 
sms’jes zijn vals. De Belastingdienst verstuurt geen aanmaningen 
per sms.‘’

Als men op de link klikt in het bericht komt men op een website 
die nagenoeg hetzelfde is als die van de Belastingdienst. Het gaat 
hier om een nep-pagina, waar men iDEAL-betalingen kan doen. 
Er is een flinke toename in cybercrime sinds het begin van de 
coronacrisis. Begin april werden de sms’jes van de ‘Belastingdienst’ 
al gezien. Toen werden voornamelijk bedrijven benaderd door de 
oplichters. Zij vertelden de ondernemer dat er nog omzetbelasting 
verschuldigd is.

Ook gaan er momenteel nog steeds phishingmails rond, waarbij 
de afzender zich voordoet als de Belastingdienst, zo blijkt uit een 
rondgang op Twitter. Ook hierbij wordt mensen gevraagd een 
openstaande schuld op een bankrekening te storten.
De politie benadrukt dat de Belastingdienst nooit telefonisch, per 
e-mail of via sms vraagt geld over te maken. Mensen die dit soort 
telefoontjes krijgen, moeten meteen ophangen én zeker niet 
betalen.

OPLICHTERS STUREN 
NEP-SMS’JES IN NAAM VAN 
DE BELASTINGDIENST

Hof Amsterdam heeft beslist dat de medeplegersboete van  
€ 1.250 die aan een medewerker van een administratiekantoor 
was opgelegd, terecht was. De medewerker wist dat er bewust 
onjuiste nihilaangiften werden gedaan en had in onderling 
overleg met zijn cliënt opzettelijk afgezien van het indienen 
van suppletieaangiften, hoewel uit de jaarstukken bleek dat er 
onvoldoende BTW op aangifte was voldaan. De zaak was als volgt.

Een medewerker van een administratiekantoor verwerkte 
administraties, maakte jaarstukken op en diende o.a. aangiften 
BTW in voor cliënten. In overleg met de klant werden de  aangiften 
BTW ten onrechte  als nihil ingediend. Ook werden  er  geen 
suppletieaangiften ingediend. In totaal werd er voor meer dan 
€ 45.000 te  weinig BTW afgedragen. De klant had  financiële 
problemen en geen geld om de  BTW te betalen. Het feit dat 
de medewerker van het administratiekantoor bewust en in 
samenwerking met de klant nihilaangiften had ingediend leidde 
tot een medeplegersboete voor het kantoor van € 1.250. Verder 
heeft de klant boeten gekregen voor het niet en te laat betalen 
van de BTW. Het bewust indienen van nihilaangiften is dus geen 
oplossing voor betalingsproblemen.

Het zal duidelijk zijn dat FlexAccount B.V. niet aan dergelijke 
praktijken zal meewerken. Ook vragen wij onze klanten om 
suppletieaangiften BTW tijdig te accorderen en in te dienen. 
Hebt u problemen met het betalen van de BTW (en/of andere 
belastingen) dan kunt u wellicht gebruik maken van enkele 
uitstelmogelijkheden.

Op dit moment is er een speciale regeling voor betalingsproblemen 
ontstaan door  het  coronavirus. De aangifte moet op de 
gebruikelijke wijze én juist worden ingediend. Nadat er een 
aanslag is opgelegd vanwege het niet tijdig betalen, kan er voor 
3 maanden “bijzonder uitstel van betaling” worden aangevraagd. 
Dit uitstel kan met een online formulier worden aangevraagd. U 
vindt dit formulier op www.belastingdienst.nl (Online bijzonder 
uitstel van betaling aanvragen). Mogelijk is een betalingsuitstel van 
3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode 
uitstel aanvragen. Dit kan tot nu toe alleen per brief en niet met 
een online formulier.

Ook kunt u gebruik maken van de al langer bestaande regeling 
“kort telefonisch uitstel”. Dit uitstel heeft een looptijd van 
4 maanden. Voorwaarden  hierbij zijn o.a. dat u eerder  altijd op 
tijd aangifte hebt gedaan en de belastingschuld minder is dan  
€ 20.000. Uitstel aanvragen kan bij de BelastingTelefoon 0800-
0543.
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