
 

 

UPDATE XII 

Het coronavirus (COVID-19) en fiscale en financiële tegemoetkomingen voor het MKB  

Leusden, 2 juni 2020 
 
Andere activiteiten in uw huurpand  
Nu u de bestaande bedrijfsactiviteiten door de gedwongen sluiting niet kunt uitvoeren, is het de vraag of u iets 
anders mag doen in uw huurpand. 

In de meeste huurovereenkomsten is het doel waarvoor mag worden gehuurd, nauwkeurig omschreven en mag 
u zonder toestemming van de verhuurder geen andere bestemming aan het pand geven. Daarnaast hebt u los 
gezien hiervan, ook te maken met bestemmingsplannen en vergunningen. Kortom, het ontbreekt hier aan een 
helpende hand van de wet. Veel zal afhangen van de goodwill van uw verhuurder. Die zal mogelijk wat 
toeschietelijker zijn, gezien de (hopelijk) tijdelijke situatie. Een failliete huurder is immers ook niet direct een 
goed perspectief voor de verhuurder. U zult dan ook met elkaar in gesprek moeten.  

De DGA en de Tozo  
Ook als u DGA bent, komt u in aanmerking voor de Tozo, mits u voldoet aan de wettelijke eisen. Naast het 
voldoen aan het urencriterium (minimaal 1.225 uren per jaar, 23,5 uren per week voor uw onderneming 
werkzaam zijn), moet u volledige zeggenschap hebben in uw vennootschap en financiële risico’s dragen. U dient 
naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat de vennootschap nu geen salaris kan uitbetalen. 

Via deze link kunt u in elk geval tot 19 juni 2020 sneller en eenvoudiger bijzonder uitstel van betaling aanvragen 
als u getroffen bent door de coronacrisis. U logt hiervoor in met uw DigiD. U krijgt dan niet alleen uitstel van 
betaling voor de bestaande belastingschuld, maar ook voor de schulden die er in de 3 daaropvolgende maanden 
bijkomen. 

Let op. U hoeft nog niet te betalen, maar u moet wel tijdig aangifte blijven doen. 

Langer uitstel aanvragen 
Is uw belastingschuld lager dan € 20.000, dan kunt u langer dan 3 maanden uitstel van betaling aanvragen onder 
versoepelde voorwaarden. U moet daarvoor bewijsstukken overleggen aan de Belastingdienst, waaruit blijkt dat 
de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. 
Bedraagt uw belastingschuld meer dan € 20.000, dan moet u een verklaring van een derde deskundige 
(bijvoorbeeld uw accountant of een brancheorganisatie) aan de Belastingdienst overleggen. 

NOW-regeling – tegemoetkoming in de loonkosten 
De NOW-regeling is sinds 6 april jl. opengesteld. Het is bepaald geen eenvoudige regeling geworden, die 
inmiddels al enkele keren is aangepast en aangevuld. Ingaan op alle details zullen we daarom hier niet doen. 
Heeft u vragen dan kunt u bij ons terecht. 

U komt voor de NOW-regeling in aanmerking als u gedurende drie maanden ten minste 20% omzetdaling heeft. 
U kunt dan vanaf 1 maart jl. een subsidie van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de 
omzetdaling. Bij een omzetdaling van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetdaling is dat 45% (50% van 
90%) van de totale loonsom. 

Voorwaarden zijn dat: 
• u het gebruikelijke salaris aan uw werknemers blijft doorbetalen; en 
• u tijdens de periode dat u subsidie ontvangt geen aanvraag bij het UWV doet voor ontslag van uw 
werknemers. 



 

 

Indienen NOW-aanvraag 
De aanvraag kan slechts éénmaal worden ingediend, dus wees zorgvuldig. U heeft geen eHerkenning of andere 
authenticatie nodig, maar alleen uw loonheffingennummer. 

U kunt een aanvraag met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 indienen tot en met 31 mei 2020 met een 
formulier dat het UWV via www.uwv.nl beschikbaar stelt. Daarbij vermeldt u de procentuele verwachte 
omzetdaling, het loonheffingennummer en de aaneengesloten 3-maandsperiode waarover de omzetdaling 
wordt verwacht. En ook het rekeningnummer waarop u betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen 
ontvangt. Als het UWV positief oordeelt, keert het UWV in beginsel tussen 2 en 4 weken een voorschot van 80% 
uit, te betalen in drie termijnen. 

Let op. U moet veel gegevens aanleveren voor de NOW-aanvraag, dus zorg dat u uw administratie goed op orde 
heeft. 

Eindafrekening 
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW-subsidie is toegekend, moet u vaststelling van de 
subsidie aanvragen. Hiervoor moet u onder bepaalde voorwaarden een accountantsverklaring hebben. 
Vervolgens zal het UWV binnen 52 weken een eindafrekening doen. Bij die afrekening kan sprake zijn van 
terugvordering of nabetaling. 

Vragen 
Wanneer er weer een nieuwe update is, stellen wij u zo snel mogelijk op de hoogte. Heeft u in de tussentijd 
vragen neem dan gerust contact met ons op. 

Met vriendelijke groet,  
Het team van Van Tiggelen FAD 
033-2990777 
info@vantiggelenfad.nl 


