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NOW-REGELING 3.0
Op 1 oktober hebben we reeds een klantmail verzonden naar
alle cliënten waar de NOW 3.0 op van toepassing kan zijn.
In deze nieuwsbrief zullen we niet verder de inhoud van deze
regeling toelichten, behalve de mededeling dat de aanvragen
voor deze regeling inderdaad eerst vanaf 16 november 2020
kunnen worden ingediend voor NOW 3.1, waarbij het tijdvak voor
aanvraag eindigt na 12 december 2020.
Het tijdvak voor de aanvraag van NOW 3.2 loopt van 15 februari
2021 t/m 14 maart 2021 en voor NOW 3.3 loopt deze van 17 mei
2021 t/m 13 juni 2021.

DEFINITIEVE VASTSTELLING NOW 1.0 EN 2.0
Op 7 oktober jl. hebben we de cliënten waarvoor een aanvraag
is ingediend voor de NOW-regeling 1.0 om informatie gevraagd
zodat we het verzoek kunnen gaan indienen voor de vaststelling
van de definitieve afrekening.
Op dit moment kunnen we mededelen dat we al voor meer dan
60% van de deelnemers aan deze regeling de definitieve aanvraag
hebben kunnen indienen.
Hoelang het UWV er over doet om de aanvragen af te wikkelen is
nog niet bekend. Ook is niet bekend in hoeverre er mogelijkheden
zijn tot betalingsregelingen indien een ondernemer een gedeelte
van of het gehele ontvangen voorschot dient terug te betalen.
Voor het indienen van de aanvraag tot vaststelling van de
definitieve afrekening voor NOW 2.0 is nog geen aanvangsdatum
bekend gemaakt.

TOZO 3 EN TOZO 4
In ons FlexNieuws over de maand mei 2020 hebben we al het
een en ander toegelicht over de werking van de NOW 2.0, de
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en ook de verlenging van
de TOZO 1 naar TOZO 2.
We hebben reeds voor meerdere ondernemers de begeleiding
verricht voor de aanvraag van de TOZO 3 en hierna volgt er ook
de TOZO 4.
De TOZO 3 dient u wederom zelf aan te vragen bij uw
woongemeente. Vergeet niet dat de TOZO 2 niet automatisch
overgaat in TOZO 3, maar dat u deze wederom dient aan te vragen.
Het tijdvak voor TOZO 3 loopt van 1 oktober 2020 t/m 31 maart
2021. Indien u vanaf 01 oktober 2020 gebruik wilt maken van de
TOZO 3, kunt u dit nog met terugwerkende kracht aanvragen
tot uiterlijk 30 november 2020. Vanaf 1 december werkt de
terugwerkende kracht alleen nog maar tot het begin van de

maand waarin u de aanvraag indient. Een aanvraag welke wordt
ingediend op 10 december, kan terugwerkende werking hebben
tot 1 december.
Vanaf 01 april 2021 wordt een aanvullende vermogenstoets
toegepast en wordt de TOZO 3 verlengd naar de TOZO 4. Het
tijdvak voor deze TOZO loopt van 01 april 2021 t/m 30 juni 2021.

TEGEMOETKOMING VASTE LASTEN (TVL)
De aanvraag voor de 1e tegemoetkoming TVL over de periode
juni t/m september 2020 dient te zijn ingediend voor 30 oktober
2020 om 17.00 uur.
De TVL kan door ondernemers aanvullend nog 3 x worden
aangevraagd; over het 4e kwartaal 2020 en ook over het 1e en 2e
kwartaal 2021. Voor iedere periode dient er een nieuwe aanvraag
te worden ingediend.
Voorwaarden voor deze aanvraag zijn o.a. dat uw vaste lasten
minimaal € 3.000 dienen te bedragen over 3 maanden, was
voorheen € 4.000 over 4 maanden.

De subsidie bedraagt maximaal € 90.000, waar deze voorheen
€ 50.000 bedroeg.
Het minimale omzetverlies om recht te hebben op deze subsidie
bedraagt voor het 4e kwartaal nog steeds 30%. Vanaf het 1e en 2e
kwartaal 2021 zal de drempel naar verwachting worden verhoogd.
De aanvraag voor de TVL voor het 4e kwartaal 2020 kan naar
verwachting eerst medio november worden ingediend. Het is nog
wachten op de toestemming van de Europese Commissie voor
deze regeling.

VERRUIMING TVL EN
EXTRA TEGEMOETKOMING
HORECA/CULTUUR/
EVENEMENTEN
Vandaag 27 oktober heeft de regering besloten dat ze getroffen
ondernemers nog verder tegemoet kunnen/willen komen.
Uitbreiding TVL voor horeca
Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die ze door
de plotselinge tijdelijke sluiting niet meer kunnen gebruiken. Ook
hebben ze mogelijkerwijs geïnvesteerd in terrasoverkapping e.d.
voor de winter. Bovenop de bestaande TVL krijgen ze recht op een
eenmalige extra tegemoetkoming van 2,75% van de omzetderving.
Gemiddeld zou de extra tegemoetkoming uitkomen op € 2.500
per ondernemer.
Op korte termijn zullen we vast vernemen hoe de regelgeving
exact gaat worden. Voor deze uitbreiding heeft de overheid 40
miljoen gereserveerd.
Uitbreiding TVL voor alle ondernemers
De TVL-regeling wordt tijdelijk verder uitgebreid. Niet alleen
ondernemers die tot op heden de juiste SBI-code hebben krijgen
recht op deze tegemoetkoming, maar vanaf 01 oktober 2020
hebben alle ondernemers, die voldoen aan de voorwaarden,
recht op deze tegemoetkoming. Voor deze uitbreiding heeft de
overheid 140 miljoen gereserveerd.
Extra uitbreiding TVL voor Evenementen-branche
Door de corona-maatregelen zijn veel evenementen, zoals
muziekfestivals en kermissen, niet doorgegaan. Dit zijn veelal
zomeractiviteiten. De schommeling in seizoensomzet kan voor de
berekening van de TVL een vertekend beeld geven. Het kabinet
komt derhalve met een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd
is op de TVL-vergoeding van de zomer. Op korte termijn zullen we
vast vernemen hoe deze regelgeving gaat uitpakken.
Naar verwachting zou het hier gaan om 800 evenementenondernemers en heeft de overheid een bedrag gereserveerd
van 11 miljoen. Gemiddeld zou de vergoeding per ondernemer
uitkomen op € 14.000.
NOW-regeling
De NOW-regeling blijft zoals deze is en wordt de komende periode
dus wel stapje voor stapje verder versoberd.
Time-out arrangement (TOA)
Dit arrangement zou ondernemers in staat moeten stellen hun
bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap te brengen en zouden
in de kern gezonde bedrijven geen faillissement hoeven aan te
vragen. Wanneer de economische situatie verbetert, zouden ze
weer van start kunnen gaan.
Het kabinet werkt dit arrangement nog verder uit.

BIJZONDER UITSTEL
VAN BETALING
BELASTINGDIENST

Het is nog steeds mogelijk om al verleend bijzonder uitstel van
betaling te verlengen. Het verzoek voor verlenging van bijzonder
uitstel geldt voor alle aanslagen en belastingen waarvoor u
eerder uitstel van betaling hebt aangevraagd.
U kunt uw eerdere aanvraag nog verlengen tot en met
31 december 2020. Dit uitstel geldt dan voor alle reeds bestaande
belastingschulden, maar ook voor nieuwe aanslagen en aangiften
tot 1 juli 2021.
Voor belastingschulden waar bijzonder uitstel van betaling voor
is verleend, gaat vanaf 1 juli 2021 een betalingsregeling lopen,
waarbij de opgebouwde belastingschuld in 36 maandelijkse
termijnen dient te worden terugbetaald. De ondernemer zal
hierover vanuit de belastingdienst een schrijven ontvangen.
De verschuldigde invorderings- en belastingrentes waren tot
1 oktober verlaagd naar 0,01%. Voor de invorderingsrente blijft dit
percentage vooralsnog gelden t/m 31 december 2020.
De belastingrente bij het opleggen van aanslagen is vanaf
01 oktober vastgesteld op 4%. Voor de vennootschapsbelasting
wordt deze per 1 januari 2021 verhoogd naar de “oude” 8%.
Tijdens de looptijd van de betalingsregeling worden eventuele
belastingteruggaven niet verrekend, maar gewoon uitbetaald.

Contact
Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u
natuurlijk contact met uw klantmanager opnemen.

