UPDATE XV
Het coronavirus (COVID-19) en fiscale en financiële tegemoetkomingen voor het MKB
Leusden, 2 juli 2020
Online formulier verlenging uitstel van belastingbetaling beschikbaar

Als u in maart of april bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling heeft gevraagd vanwege de
coronacrisis, dan loopt dat uitstel zeer binnenkort af. U kunt het bijzonder uitstel nu verlengen met een online
formulier.
Drie maanden. Vanaf 16 maart kon u als ondernemer bijzonder uitstel van betaling vragen voor verschillende
belastingen als uw bedrijf door de coronacrisis in betalingsproblemen was gekomen. U heeft dan automatisch
bijzonder uitstel gekregen voor drie maanden. In de schriftelijke ontvangstbevestiging die u van de
Belastingdienst heeft gekregen, staat de einddatum van het bijzonder uitstel.
Langer dan drie maanden. Is het bijzonder uitstel van drie maanden afgelopen of loopt dit binnenkort af
en heeft u langer uitstel nodig, dan kunt u een verzoek doen om verlenging van het bijzonder uitstel van
betaling via het online formulier van de Belastingdienst
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maandenbijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis.
Meer dan € 20.000? Vroeg u bijzonder uitstel voor drie maanden voor een bedrag vanaf € 20.000, dan moet u
een verklaring van een derde deskundige en een liquiditeitsprognose met het online formulier meesturen.
Afhandeling schriftelijke verzoeken. De Belastingdienst heeft laten weten dat de schriftelijke verzoeken
die zij in de afgelopen weken heeft ontvangen, met de benodigde verklaring en eventuele stukken direct zullen
worden behandeld. U hoeft niet opnieuw verlenging van bijzonder uitstel aan te vragen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) vanaf vandaag aan te vragen!
MKB-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te
dammen, kunnen vanaf 30 juni 2020 12.00 uur de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) aanvragen.
Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van
omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 50.000 voor juni tot en met
september 2020.
Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de TVL
vanaf dinsdag 30 juni 2020, 12:00 uur wordt geopend, nu de Europese Commissie de regeling heeft
goedgekeurd. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming, die onderdeel is van het tweede noodpakket van het
kabinet, aanvragen via de website https://www.rvo.nl/tvl
Voorwaarden. MKB-ondernemers in onder meer horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters
krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming van het
Ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven moeten van juni tot en
met september 2020 minimaal 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis. Het aandeel vaste lasten van de
omzet is minimaal € 4.000. Van dat deel wordt maximaal 50% gecompenseerd. De tegemoetkoming is minimaal
€ 1.000 en maximaal € 50.000. De regeling is eenmalig aan te vragen tot en met 30 oktober 2020.
Tip. De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote
bedrijven uit het eerste noodpakket (BMKB, GO, KKC, SEED Capital) lopen ook door. Ook is er de tweede tranche
(€ 200 miljoen) van de Corona-Overbruggingslening (COL), die bijdraagt aan de verbetering van de
liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (start-ups en scale-ups).

Waar kunt u terecht? De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB is via https://www.rvo.nl/tvl aan te vragen.
Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijv. hun bank. De regeling voor
tegemoetkoming in loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning voor zelfstandige ondernemers
(TOZO) via de eigen gemeente. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij Belastingdienst
Zakelijk https://www.belastingdienst.nl/coronavirus.
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

