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De Fraudehelpdesk blijft waarschuwen voor valse sms’jes, 
mailtjes en appjes die zogenaamd van de Belastingdienst 
afkomstig zijn. Ook wij ontvangen regelmatig telefoontjes van 
klanten die een dergelijk bericht 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 berichten zijn vals. De Belastingdienst verstuurt geen 
aanmaningen per sms, mail of app.” 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 2020 
werden de sms’jes van de ‘Belastingdienst’ al gezien. 

In onze nieuwsbrief van mei 2020 hebben wij reeds aandacht 
geschonken aan dit fenomeen. Toen werden voornamelijk 
bedrijven benaderd door de oplichters. Zij vertelden de 
ondernemer dat er nog omzetbelasting verschuldigd is. Ook 
gaan er momenteel nog steeds zgn. 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. Verwijder dergelijke berichten 
altijd direct en klik zeker niet op een toegevoegde link. Mensen 
die dit soort telefoontjes krijgen, moeten ook meteen ophangen 
én zeker niet betalen.

NEPBERICHTEN UIT NAAM 
VAN DE BELASTINGDIENST, 
TRAP ER NIET IN!!



Het kabinet heeft besloten om de Tegemoetkoming Vaste Lasten 
(TVL) voor het 2e kwartaal van 2021 verder uit te breiden. Het 
subsidiepercentage stijgt naar 100%. Dit was 85%. Ondernemers 
kunnen TVL Q2 2021 naar verwachting in de tweede helft van 
mei aanvragen. 

Sinds de start van de TVL vorig jaar is het subsidiepercentage elk 
kwartaal omhooggegaan. De regeling vergoedde aanvankelijk 
50% van de vaste lasten. Het volgende kwartaal werd het 
percentage afhankelijk van de omzet: 50% bij 30% omzetverlies, 
tot maximaal 70% bij 100% omzetverlies. In TVL Q1 2021 is dit voor 
alle aanvragers verhoogd naar 85%. En voor TVL Q2 2021 gaat 
het percentage verder omhoog naar 100%. Om zoveel mogelijk 
bedrijven in deze moeilijke tijd te helpen, is de vergoeding in het 
2e kwartaal van 2021 100% van de vaste lasten.

TVL Q2 2021 VERGOEDT 
100% VAN DE VASTE LASTEN

Vaste lasten op basis van een gemiddelde
De TVL gaat niet uit van de werkelijke vaste lasten. Voor de 
bepaling van de vaste lasten wordt gebruik gemaakt van 
branchegemiddelden: het gemiddelde aandeel van de vaste 
lasten in de omzet voor een branche. Dit aandeel staat dus vast 
en hangt samen met de hoofdactiviteit van ondernemers.

Hoogte van de tegemoetkoming
Ondernemers die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen 
minimaal € 1.500 en maximaal € 550.000 per kwartaal (€ 600.000 
voor niet-mkb bedrijven). Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen 
een extra opslag voor de speciale kosten om planten en dieren 
in leven te houden. Deze opslag van 21% komt bovenop de 
TVL-subsidie, met een maximum van € 225.000 voor de hele 
coronaperiode in 2021.

Wie kan TVL Q2 2021 aanvragen?
Vrijwel alle bedrijven met een inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel op 15 maart 2020 kunnen TVL Q2 2021 aanvragen. 
Zij moeten minimaal 30% omzetverlies hebben in april tot 
en met juni 2021 vergeleken met april tot en met juni 2019 en 
minimaal € 1.500 vaste lasten per kwartaal. Starters komen niet in 
aanmerking. Voor ondernemers die tussen 30 september 2019 en 
30 juni 2020 zijn gestart, komt er een aparte regeling. Deze gaat 
naar verwachting in het 2e kwartaal van 2021 open.

eHerkenning
Voor het aanvragen en beheren van de TVL Q1 en Q2 2021 heeft 
u eHerkenning eH3 nodig. RVO heeft hiertoe besloten om het 
aanvragen van de TVL-regeling veiliger te maken. Het inlogniveau 
gaat omhoog zodat er meer zekerheid is over uw identiteit. RVO 
loopt met de verhoging van het inlogniveau vooruit op het besluit 
dat eHerkenning niveau eH1 per 1 juli 2021 wordt stopgezet. Voor 
TVL juni-september 2020 en Q4 2020 blijft het tot 1 juli mogelijk 
om in te loggen met eH1, eH2, eH2+ of eH3.



Contact
Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u 

natuurlijk contact met uw klantmanager opnemen.

De aanvraag NOW 3.3-periode april t/m juni, staat open vanaf 6 
mei t/m 30 juni 2021.

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van uw loonsom over 
juni 2020 en uw verwachte omzetverlies over de gekozen periode. 
De referentieperiode voor de loonsom blijft dus ongewijzigd juni 
2020.

Verder is het streven dat de definitieve aanvraag NOW 3.1 (oktober 
t/m december 2020) van 4 oktober 2021 t/m 26 juni 2022 gedaan 
kan worden.

Voor vragen over de TVL, coronasteunmaatregelen en de 
wijzigingen van eHerkenning kunt u uiteraard contact opnemen 
met uw contactpersoon binnen ons kantoor.

De laatste weken zien we al in groten getale de belasting-
aanslagen binnenkomen voor de aangiften Inkomstenbelasting 
en Vennootschapsbelasting die we over 2020 al hebben 
ingediend. U zult deze aanslagen per post ontvangen.

Voor de Inkomstenbelasting kan het zijn dat u een aanslag 
eindigend op nummer H.00 ontvangt. Dan betreft dit nog een 
voorlopige aanslag, welke nog niet definitief is opgelegd. Deze 
aanslag zal nog worden opgevolgd, na akkoordbevinding door 
de belastingdienst, door een definitieve aanslag, welke eindigt op 
nummer H.06. Indien u al direct een definitieve aanslag ontvangt, 
is de belastingdienst dus akkoord met de ingediende aangifte. 

Eerst nadat een aanslag definitief is opgelegd, kunnen wij als 
kantoor beoordelen of er mogelijkheden zijn tot het indienen 
van bijvoorbeeld een “Middelingsverzoek”. Dit controleren we als 
kantoor jaarlijks en bewaken we dus voor u.

NOW 3.3

DEFINITIEVE 
AANSLAGEN 2020


