februari 2021

Geachte lezer,
Met deze nieuwsbrief informeren

Deze nieuwsbrief is van copy-datum 28 januari 2021 en gelet op de bijna
dagelijkse updates en aanpassingen door de overheid kan de inhoud van
de nieuwsbrief op een latere datum alweer achterhaald zijn. Voor de meest
actuele stand van zaken kunt u contact met ons opnemen.

wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang
kunnen zijn. Wilt u hierover meer
informatie of wilt u een ander
onderwerp bespreken, neem dan
contact met ons op. Wij zijn u graag
van dienst.

Veel leesplezier en goede zaken
toegewenst!

Met ondernemende groet,
Arie (A.G.) van Geen RA

MAATREGELEN VOOR DE ONDERNEMER

Langer bijzonder uitstel aanvragen
en verlengen
U kunt langer voor het eerst uitstel
van betaling of verlenging van het
uitstel aanvragen wegens de voortdurende coronacrisis. De termijn
hiervoor is namelijk verlengd tot
1 juli 2021.
Hebt u op basis van de oude regeling
al verlenging van eerder verkregen
uitstel gekregen, dan loopt het uitstel
automatisch door tot 1 juli 2021.
U hoeft dan dus niets te doen.
De opgebouwde belastingschuld
hoeft u niet meteen na 1 juli 2021 te
voldoen. De ingangsdatum van de
betalingsregeling van 36 maanden is
opgeschoven van 1 juli naar 1 oktober
2021.
Uitstel aanvragen
Het is belangrijk dat als u eerder een
aanvraag voor drie maanden hebt
ingediend - en na deze drie maanden
niet aan uw betalingsverplichtingen
kunt voldoen – u zélf om verlenging
van het uitstel moet vragen. Doet
u dit niet, dan loopt u het risico
om uitgesloten te worden voor de
betalingsregeling van 36 maanden.

De Belastingdienst zal u overigens de
komende maanden op dit risico wijzen
met gerichte communicatie.
Let op
Als u bijzonder uitstel van betaling
hebt aangevraagd, moet u wel op
tijd aangifte blijven doen! •
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Wijzigingen
Tozo 3.0
De coronacrisis duurt voort en
daarom kunt u nog tot 1 juli 2021
gebruikmaken van de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo), mits u aan de
voorwaarden voldoet.
Tozo 3.0 bestaat – net als Tozo 1.0 en
Tozo 2.0 – uit een inkomensaanvulling
tot het sociaal minimum en/of een
lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 tegen een rente van
2%. U kunt de inkomensaanvulling
Tozo 3.0 (periode van 1 oktober 2020
tot en met maart 2021) aanvragen
met terugwerkende kracht binnen de
aanvraagmaand.
Aanvragen met terugwerkende kracht
Heeft u te maken met schommelende
inkomsten of bent u niet op tijd in
staat om te bepalen of u de Tozouitkering nodig hebt in een bepaalde
maand, dan zou u de uitkering
kunnen mislopen. Daarom geldt
vanaf 1 februari 2021 dat de Tozo
3.0-uitkering kan worden aangevraagd
met terugwerkende kracht vanaf de

voorafgaande maand. Op 1 februari
2021 kunt u de Tozo-uitkering dus
aanvragen vanaf 1 januari 2021.
Op 1 maart 2021 kunt u de uitkering
aanvragen vanaf 1 februari en op
1 april de uitkering vanaf 1 maart
2021. Ook in de Tozo 4.0-periode
(1 april tot 1 juli 2021) wordt deze
mogelijkheid van terugwerkende
kracht opgenomen ten aanzien van
Tozo 4.0-uitkeringen.
Ook geen vermogenstoets in Tozo 4.0
U kunt de Tozo 3.0- uitkering aanvragen zonder dat er een vermogens-

toets plaatsvindt. Vanaf Tozo 4.0 zou
wel een beperkte vermogenstoets
worden ingevoerd, maar dat gaat niet
meer door.
Later aflossen en langer terugbetalen
Hebt u gebruik gemaakt van de
Tozo-lening, dan hoeft u nog niet af
te lossen op deze lening. De aflossingsdatum is namelijk verschoven
naar 1 juli 2021. Ook is tot deze datum
de renteopbouw stilgezet. Bovendien
krijgt u drie en een half jaar - in plaats
van drie jaar - de tijd om de lening af
te lossen. •
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Urencriterium ook in 2021 versoepeld
U kunt aanspraak maken op
verschillende ondernemersfaciliteiten. Voor toepassing van
sommige faciliteiten, zoals de
zelfstandigenaftrek, moet u aan
het zogenoemde urencriterium
voldoen. Aan dit urencriterium
voldoet u als u tenminste 1.225
uren per kalenderjaar besteedt aan
uw onderneming.
Om te voorkomen dat u uw recht op
deze faciliteiten verliest, werd u vorig
jaar in de periode van 1 maart 2020

tot en met 30 september 2020 geacht
24 uren per week aan uw onderneming te hebben besteed, ook als
dat dus feitelijk niet zo was. Voor 2021
geldt dezelfde versoepeling voor de
periode van 1 januari 2021 tot en met
30 juni 2021.
Seizoensgebonden ondernemers
Bent u een seizoensgebonden
ondernemer dan is de versoepeling
voor u niet effectief als de piek van
uw werkzaamheden in de periode
1 januari 2021 tot en met 30 juni

2021 valt. Daarom wordt er voor
u – net als in 2020 – een aanvullende
regeling getroffen. U wordt daarbij
geacht in de periode 1 januari 2021
tot en met 30 juni 2021 evenveel
uren aan uw onderneming te hebben
besteed als in de periode 1 januari
2019 tot en met 30 juni 2019. U kunt
met behulp van de administratie van
2019 achterhalen hoeveel uren u in
het eerste halfjaar van dat jaar aan
de onderneming hebt besteed en zo
ook beoordelen of u in 2021 aan het
urencriterium voldoet. •
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Langer gewijzigde TVL
U kunt tot 1 juli 2021 nog gebruikmaken van de Tegemoetkoming
Vaste Lasten (TVL), mits u aan de
voorwaarden voldoet. Deze regeling
zou in 2021 worden afgebouwd, maar
daar is inmiddels van afgezien. De
TVL wordt verruimd voor het eerste
en het tweede kwartaal van 2021.
Daardoor kunnen getroffen ondernemingen meer aanspraak maken
op steun uit de TVL.
De toegang tot de TVL wordt daarnaast verbreed, zodat ook (middel)
grote ondernemingen hier aanspraak
op kunnen maken. De verruiming en
verbreding bestaat uit de volgende
maatregelen:
- de vergoedingspercentages van
de vaste lasten in de TVL worden
verhoogd naar 85% voor ondernemers met een omzetverlies
vanaf 30%;
- het maximale subsidiebedrag per
kwartaal per onderneming wordt
verhoogd van € 90.000 naar
€ 330.000 vanaf het eerste kwartaal
van 2021;
- de werknemersgrens in de TVL
wordt losgelaten, waardoor ook
bedrijven met meer dan 250 medewerkers vanaf het eerste kwartaal
2021 toegang krijgen tot de TVL.
Voor deze bedrijven wordt het
maximum subsidiebedrag vastgesteld op € 400.000.
- het minimum subsidiebedrag uit de
TVL wordt van het eerste kwartaal
van 2021 verdubbeld van € 750 tot
€ 1.500 per ondernemer, zodat ook
kleine bedrijven meer aanspraak
kunnen maken op steun voor hun
vaste lasten.
HVA-opslag
Bent u horecaondernemer? U komt
dan ook in aanmerking voor een
belastingvrije aanvulling op de
TVL: de opslag Horeca Voorraad en
Aanpassingen (HVA-opslag). Deze

extra tegemoetkoming bedraagt 2,8%
van uw omzetverlies tot een maximum van € 20.160. Hiermee kunt u de
kosten bestrijden voor de aangelegde
voorraden die u door de verplichte
sluiting niet meer kunt gebruiken.
Daarnaast is de tegemoetkoming
bedoeld voor mogelijke investeringen
die u hebt gedaan om in de winter te
kunnen voldoen aan de RIVM-regels.
Denk bijvoorbeeld aan het overkappen
van uw terras. De HVA-opslag hoeft
niet apart te worden aangevraagd.
De opslag wordt namelijk ambtshalve
verleend. Het is nog niet duidelijk
hoe de verandering van het TVLsubsidiepercentage invloed heeft
op de HVA-opslag. Dit wordt nog
uitgewerkt en later bekendgemaakt.
Extra vergoeding voor seizoensgevoelige voorraden
Bent u ondernemer in de nonfoodsector en hebt u voorraden
ingekocht die u na de lockdown niet
meer kunt verkopen of die in waarde
zijn verminderd? In dat geval kunt u
een eenmalige voorraadvergoeding
krijgen: de Opslag Voorraad Gesloten
Detailhandel.
De opzet van deze regeling is gelijk
aan de belastingvrije HVA-opslag
voor de horecaondernemers en komt
ook bovenop op de TVL. De subsidie
zal in het eerste kwartaal van 2021
neerkomen op een opslag van 21%
op het vaste-lastenpercentage in de
TVL (voorheen 5,6%). Dit is gelijk
aan een vergoeding van 17,85% van
het omzetverlies. De hoogte van de
voorraadvergoeding wordt als volgt
berekend: A (omzet) x B (omzetverlies)
x 21% x 85%.
Voor het ontvangen van de voorraadsubsidie gesloten detailhandel hoeft
u geen aparte aanvraag in te dienen.
Dit loopt automatisch mee in de nog
in te dienen aanvraag voor de TVL
in het eerste kwartaal van 2021. De

opslag kent een eigen maximumvergoeding van € 200.000 en valt buiten
de hiervoor genoemde verhoogde
maximumvergoeding van € 330.000.
Extra hulp voor evenementensector
Drijft u een seizoensgebonden onderneming in de evenementenindustrie
dan kunt u binnenkort gebruikmaken
van de evenementenbranchemodule
binnen de TVL. De tegemoetkoming
bedraagt 33,3% van de subsidie die
u ontving vanuit de TVL 1.0 (juni tot
en met september 2020), met een
minimum van € 750 en maximaal
ongeveer € 16.000. De regeling is
bedoeld voor organisatoren en toeleveranciers van publieke evenementen waaronder ook vallen kermissen,
sportevenementen, festivals, congressen en beurzen.
Ook na de versoepeling van de coronamaatregelen blijft de evenementensector een verhoogd risico houden
op annuleringen van evenementen.
Om perspectief te bieden wordt
daarom een garantieregeling
uitgewerkt, zodat evenementen
georganiseerd kunnen worden voor
de periode waar dat vanuit coronaoptiek redelijkerwijs verantwoord is.
Hierbij wordt voorlopig uitgegaan
van 1 juli 2021. •
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Aanvragen NOW 3.0 tweede tijdvak
De NOW 3.0-subsidie is in drie
tijdvakken verdeeld en kan in drie
fasen worden aangevraagd.
Het loket is gesloten voor het eerste
tijdvak (oktober t/m december 2020).
Het tweede tijdvak van NOW 3.0
loopt van 1 januari 2021 tot en met
31 maart 2021.
Eind vorig jaar heeft het kabinet
besloten dat de afbouw van de NOW
3.0-regeling vanaf 1 januari 2021 niet
doorgaat. Bovendien is inmiddels het
maximale vergoedingspercentage
voor het tweede en derde tijdvak
verhoogd van 80% naar 85% van de
loonsom. Hebt u ook voor het eerste
tijdvak NOW 3.0-subsidie gehad, dan
moeten de omzetperiodes op elkaar
aansluiten. Het maximaal te vergoeden SV-loon per werknemer bedraagt
€ 9.718 per maand (2x het maximum
dagloon van € 4.859).
U mag ook in het tweede en derde
tijdvak de loonsom geleidelijk verminderen met 10%, bijvoorbeeld door
natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan
te houden of door een vrijwillig
loonoffer te vragen van uw werk-

nemers. U komt in het tweede en
derde tijdvak voor NOW 3.0-subsidie
in aanmerking als u tenminste een
omzetverlies heeft van 20%.
U kunt voor het tweede tijdvak vanaf
15 februari tot en met 14 maart 2021
NOW 3.0-subsidie aanvragen. •
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Ook in 2021 lager gebruikelijk loon

De berekening van deze evenredige
omzetdaling voor 2021 wijzigt ten
opzichte van de berekening van
2020 en wordt:
omzet 2021 / omzet 2019 x
gebruikelijk loon 2019
In de berekening wordt uitgegaan van
het gehele jaar, zodat de maatregel
meebeweegt met de omzetontwikkeling in een jaar. De overige

Bezoekadres
Wilhelminalaan 16
2405 ED Alphen aan den Rijn
tel.: 0172-494548

voorwaarden voor de verlaging van
het gebruikelijk loon zijn:

U mag ook in 2021 – net als in 2020 –
uitgaan van een lager gebruikelijk
loon als u te maken krijgt met een
omzetdaling. De verlaging is daarbij
evenredig aan de omzetdaling.

- uw bv moet in 2021 ten opzichte
van 2019 ten minste 30% omzetverlies hebben geleden;
- uw rekening-courantschuld of het
dividend neemt niet toe als gevolg
van het lagere gebruikelijk loon;
- hebt u feitelijk meer loon genoten
dan volgt uit bovenstaande berekening, dan geldt het hogere loon;
- de verlaging geldt niet voor zover
de omzet in het jaar 2019 of 2021
beïnvloed is door andere bijzondere
oorzaken, zoals oprichting, staking,
fusie, splitsing en bijzondere
resultaten. •

fax: 0172-515595
mobiel: 06-53625399
e-mail: arie@vangeen.nl
website: www.vangeen.nl

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

