De corona steunmaatregelen worden verlengd en uitgebreid
Tegemoetkoming NOW aanvragen aanvulling 14-12-2020
Het aanvragen van een tegemoetkoming voor de eerste en tweede aanvraagperiode is niet meer mogelijk. Voor de derde aanvraagperiode kunt u nog tot en met 27 december 2020 een tegemoetkoming
aanvragen. Door de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet op 14 december 2020 heeft aangekondigd, is de aanvraagtermijn verlengd. Informatie over de tegemoetkoming voor de vierde en vijfde
aanvraagperiode volgt.
10 december 2020
Doordat de contactbeperkende maatregelen langer in stand gehouden worden, blijven getroffen mkbondernemers en zzp’ers de financiële gevolgen langer voelen. Door de huidige onzekerheid of deze
ondernemers op korte termijn weer hun bedrijven kunnen openen, gaat het kabinet het steunpakket niet
afbouwen. De volgende steunmaatregelen worden niet afgebouwd:
NOW 3-2 en TVL-2
Het kabinet kiest ervoor om de NOW en de TVL in het eerste kwartaal van 2021 niet af te bouwen ten
opzichte van het vierde kwartaal van 2020. De vergoedingspercentages en omzetdrempels van eerste
kwartaal 2021 (NOW 3-2) blijven gelijk aan het vierde kwartaal 2020 (NOW 3-1). De
subsidiepercentages van de TVL worden voor het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021
aangepast. Dit percentage was 50%, maar zal nu oplopen met het omzetdervingspercentage. De
omzetdrempel blijft voor de TVL gelijk. Hierdoor krijgen ondernemingen met de grootste
omzetverliezen meer subsidie.
Uitstel van betaling voor belastingen
Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen zou per 1 januari 2021 aflopen. Om de
ondernemers te ondersteunen die in het eerste kwartaal van 2021 door de coronacrisis in
liquiditeitsproblemen komen, wordt dit beleid met drie maanden verlengd. Dit betekent dat tot 1 april
volgend jaar, de ondernemers die door de coronacrisis getroffen zijn, uitstel van betalingen voor
belastingen kunnen aanvragen. Deze verlenging van de termijn geldt ook voor ondernemers die al een
uitstel van betaling hadden aangevraagd. Zij kunnen op verzoek de termijn van uitstel van betaling
verlengen naar 1 april 2021.
Overige fiscale maatregelen
De meeste overige fiscale maatregelen lopen af per 31 december 2020. Een vijftal fiscale maatregelen
worden echter verlengd tot 1 april 2021. Dit betreft het uitstel van administratieve verplichtingen
rondom de loonheffingen, het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van
grenswerkers, de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen, het btw-nultarief op
mondkapjes en het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters, als zij van hun
hypotheekverstrekker een hypotheekbetaalpauze krijgen.
Daarnaast treft het kabinet een tweetal nieuwe maatregelen. Het kabinet voert een btw-tarief van 0%
in voor COVID-19-vaccins en COVID-19-testkits. Dit 0% tarief geldt tot 1 april 2021. Daarnaast
wordt de eenmalige opslag voor voorraad- en aanpassingskosten horeca vrij van inkomsten- en
vennootschapsbelasting.
Startende ondernemingen
De in 2020 startende mkb-ondernemers en zzp’ers maken een moeilijke periode door. De NOW en de
TVL bieden voor startende ondernemers niet altijd een oplossing, vanwege het ontbreken van een
referentieomzet. Er is immers in het voorgaande jaar nog geen omzet gemaakt. Het is het kabinet niet
gelukt om binnen de NOW-regeling en de TVL-regeling tot een uitvoerbare oplossing voor deze groep
te komen. Wel kunnen startende ondernemers gebruikmaken van diverse andere regelingen.
Bijvoorbeeld uitstel van betaling voor belastingen, gebruikmaken van kredietregelingen zoals Corona
Overbruggingslening (COL-faciliteit), de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) en kleine kredieten

via Qredits. Daarnaast bekijkt het kabinet momenteel de mogelijkheden om het (buffer)vermogen van
de door de coronacrisis getroffen startende ondernemingen te versterken en de kredietmogelijkheden
te vergroten via Qredits en de COL-faciliteit.

