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Gewijzigd op: 10-12-2020
Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste
lasten van uw mkb-onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. De TVL staat open
tot 30 juni 2021. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden.
De regeling is voor mkb-ondernemers. Maak alleen gebruik van de regeling als u
deze echt nodig heeft.

Nieuws: verhoging TVL-subsidiepercentage
Op 9 december is besloten dat het subsidiepercentage afhankelijk wordt van het
omzetverlies. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50%. Bij 100%
omzetverlies loopt dit op naar 70%. Deze aanpassing geldt voor TVL Q4 2020 en
TVL Q1 2021. Voor deze aanpassing moet eerst de subsidieregeling worden
aangepast, goedgekeurd door de Europese Commissie en doorgevoerd in ons
systeem. Dit is naar verwachting eind januari het geval.

Lopende aanvragen
Ondernemers die TVL Q4 2020 hebben aangevraagd, hoeven niets te doen. Er volgt
een extra betaling zodra de verhoging in het systeem is ingeregeld.
Lees meer over de verhoging van het subsidiepercentage

TVL Q4 2020: aanvragen kan tot en met 29 januari
2021
Openstelling
Periode

Status

Meer inform

TVL Q4 2020

Open
Aanvraag geopend
tot 17:00 uur op 29 januari 2021

Lees over h

TVL juni-september 2020

Gesloten
Doorgeven werkelijke omzet voor definitieve vaststelling
tot 1 april 2021

Lees over d

Direct regelen

Adviestool
Met de Adviestool kunt u in 3 stappen zien of u in aanmerking komt voor TVL Q4
2020 en welk bedrag u mogelijk kunt aanvragen. U heeft hiervoor uw KVK-nummer
nodig. U kunt de Adviestool naar verwachting eind januari gebruiken om te
berekenen hoe hoog de TVL-subsidie met de nieuwe aanpassing ongeveer gaat
worden. Tot die tijd staat het subsidiepercentage op 50% in de Adviestool.
Raadpleeg de Adviestool

Voor wie?
De subsidie is voor mkb-ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen
en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten.
Ondernemers uit alle bedrijfssectoren komen in aanmerking, met uitzondering van
krediet- en financiële instellingen, publiek bekostigde scholen en instellingen,
holdings, huishoudens en (internationale) overheidsinstellingen.
Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 ingeschreven staan in het Handelsregister van
KVK. De SBI-code die hoort bij uw hoofdactiviteit in het Handelsregister van KVK op
15 maart 2020 telt.
Alleen als u in de vorige subsidieperiode na een herbeoordeling of bezwaar TVL
ontving voor een andere SBI-code, komt u ook met deze SBI-code in aanmerking.
Het aanvraagsysteem kiest in dat geval automatisch de gunstigste SBI-code.

Horeca krijgt een eenmalige opslag: Horeca Voorraad en Aanpassingen
(HVA)

Alleen horecagelegenheden die in aanmerking komen voor TVL Q4 2020, krijgen
een keer een opslag bovenop de subsidie: de Horeca Voorraad en Aanpassingen
(HVA). Als ze TVL aanvragen, wordt de HVA-opslag er direct bij opgeteld.
Lees meer over de opslag voor de horeca

Evenementenbranche krijgt evenementenmodule
Ondernemers in de evenementenbranche die niet in aanmerking komen voor TVL Q4
2020 krijgen extra steun. Omdat deze sector ernstig lijdt onder de
coronamaatregelen, heeft het kabinet op 9 december besloten dat de
evenementenmodule voor zowel Q4 2020 als voor Q1 2021 geldt.
Lees meer over de evenementenmodule

Vergelijking TVL-periodes
TVL

TVL Q4 2020

Subsidieperiode

juni-september 2020

oktober-december 2020

Minimale bedrag

€ 1.000

€ 750

Maximale bedrag

€ 50.000

€ 90.000

Subsidiepercentage

50%

50-70%

Minimale omzetverlies

30%

30%

Minimale vaste lasten

€ 4.000

€ 3.000

Opslag

geen

2,8% HVA voor horeca

Open

29 juni-30 oktober 2020

25 november 2020-29 jan

Berekening definitief bedrag

december 2020-maart 2021

februari-juni 2021

In 2021 volgen nog 2 TVL openstellingen:
•

TVL Q1 2021: 1 januari tot en met 31 maart 2021

•

TVL Q2 2021: 1 april tot en met 30 juni 2021

Voorwaarden
Als u in aanmerking wilt komen voor de TVL, moet u aan een aantal voorwaarden
voldoen.
Bekijk alle voorwaarden

Aanvragen

U vraagt de TVL aan via mijn.rvo.nl/tvl. U kunt uw aanvraag uiterlijk 29 januari 2021
17:00 uur indienen.
U vraagt de TVL telkens voor een periode van 3 maanden aan. Voor iedere periode
moet u een nieuwe aanvraag doen. U kunt in elke periode TVL aanvragen, ook als u
de voorgaande periode geen aanvraag deed of niet in aanmerking kwam.
Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD nodig. Als u
DigiD gebruikt, moet u degene zijn die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of
bestuurder van het bedrijf.
Direct aanvragen

Aanvraagproces
Hoe bereidt u uw aanvraag voor? Hoe vraagt u de regeling precies aan? Wat gebeurt
er na uw aanvraag? Hoe vraagt een intermediair voor u de TVL aan?
Bekijk het aanvraagproces

Hoogte van de subsidie
Hoeveel u ontvangt, hangt af van uw omzetverlies en uw branche.
Bekijk de berekening van de subsidie

Hoe vraag ik de TVL Q4 2020 aan?
Video Player
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English

Deze video downloadenWeergeven

Na uw aanvraag
Wij nemen alleen aanvragen in behandeling die wij tussen 25 november 2020 en 29
januari 2021 17:00 uur ontvangen. Wij toetsen of uw aanvraag aan de voorwaarden
voldoet. Bij de beoordeling gaan wij uit van de gegevens in het Handelsregister van
KVK op 15 maart 2020.

Wanneer krijgt u de subsidie?
Binnen 8 weken hoort u of wij uw aanvraag goedkeuren. U ontvangt per e-mail een
besluit. Als wij uw aanvraag goedkeuren, dan staat het bedrag meestal binnen 3
werkdagen na het verzenden van de beslissing op uw rekening.

Bekijk wanneer u uw aanvraag heeft ingediend

TVL juni-september 2020 (gesloten)
De subsidieperiode van 1 juni tot en met 30 september 2020 is gesloten. U kunt niet
meer aanvragen. Bekijk de informatie over deze subsidieperiode:
•

Aanvraagproces

•

Berekening

•

Vastgestelde SBI-codes

•

Voorwaarden

Vaststelling juni-september 2020
Als u de TVL heeft ontvangen voor de periode van 1 juni tot en met 30 september
2020, vragen we u om voor 1 april 2021 uw werkelijke omzet door te geven. Wij
berekenen dan uw definitieve subsidiebedrag. Dit noemen we de vaststelling. U
ontvangt hierover per e-mail bericht.
Lees meer over het bepalen van het definitieve subsidiebedrag
Naar uw aanvraag (1 juni-30 september 2020)

