
 

 

Nieuwsbrief maart 2021 – Update steunmaatregelen Covid-19 

Leusden, 29 maart 2021 

Coronamaatregel voor onbelaste vaste reiskostenvergoedingen weer verlengd 
De goedkeuring voor onbelaste vaste reiskostenvergoedingen voor werknemers die vanwege de coronacrisis 
thuiswerken, is verlengd tot 1 juli 2021. 

De coronamaatregel voor de onbelaste vaste reiskostenvergoeding is in januari 2021 verlengd tot 1 april 2021. 
Het kabinet verlengt deze maatregel nu tot 1 juli 2021. Dit houdt in dat u als werkgever tot 1 juli 2021 de 
bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast kunt blijven vergoeden, ook al worden deze reiskosten door 
uw werknemers als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Daarbij geldt wel als voorwaarde 
dat het vaste reiskostenvergoedingen betreft die al voor 13 maart 2020 waren toegekend. 

Deze maatregel wordt verlengd, omdat er nog steeds werknemers zijn die reisgerelateerde kosten maken, 
ondanks dat zij feitelijk niet of minder reizen. Hierbij kunt u denken aan werknemers die vaste kosten hebben 
van de eigen (of private lease) auto die voorheen werd gebruikt voor woon-werkverkeer of werknemers die 
ervoor hebben gekozen hun ov-abonnement te verlengen. Sommige werkgevers gebruiken de 
reiskostenvergoeding ook als een vergoeding voor thuiswerkkosten. 

Bijzonder uitstel betaling belasting kan tot eind juni 2021 
De Belastingdienst maakt zich zorgen over een toenemende groep ondernemers die belastingschulden 
opbouwt. Wat speelt er en wat kunt u met deze zorgen? 

Bijzonder uitstel betaling belasting 
De Belastingdienst maakt zich zorgen over een groeiende groep van circa 60.000 ondernemers die na afloop van 
hun uitstelperiode (bijzonder uitstel van betaling van belasting) nieuwe betalingsachterstanden hebben 
opgebouwd en nog geen verlenging van hun uitstel hebben aangevraagd. Daarom adviseert de Belastingdienst 
om het bijzonder uitstel te verlengen. Indien het uitstel niet wordt verlengd, kan er ook geen beroep worden 
gedaan op de aflossingsregeling van 36 maanden. Wat betekent dit voor u? Wat moet u doen? 

Aflossingsregeling 
Als u als ondernemer bijzonder uitstel van betaling heeft gekregen, komt u in aanmerking voor de 
aflossingsregeling. De totale belastingschuld waarvoor u bijzonder uitstel van betaling heeft gekregen, mag u 
dan vanaf 1 oktober 2021 in 36 maandelijkse termijnen met een vast bedrag per maand afbetalen. 

Rente 
Tot het einde van 2021 rekent de Belastingdienst 0,01% rente bij het invorderen. Vanaf 2022 bedraagt de 
invorderingsrente 4%. 

Nieuwe belastingschulden 
Indien u echter na het einde van het bijzonder uitstel niet tijdig kunt voldoen aan de nieuw opkomende 
betalingsverplichtingen, komt u niet in aanmerking voor de betalingsregeling. Let op. Dit houdt in dat u de 
belastingschuld die u van 12 maart 2020 tot en met de laatste dag van het bijzonder uitstel niet heeft betaald, al 
voor 1 oktober 2021 moet betalen! 

Voorbeeld 1 
Stel, u heeft bijzonder uitstel van betaling gekregen tot 15 april 2021. U heeft geen verlenging aangevraagd. 
Nieuw opkomende betalingsverplichtingen vanaf 15 april moet u weer tijdig voldoen. 



 

 

Voorbeeld 2  
Stel, u doet kwartaalaangifte btw, dan moet het bedrag van de btw-aangifte van het eerste kwartaal 2021 
uiterlijk op 30 april 2021 op de rekening van de Belastingdienst staan. 

Als dat niet lukt, komt u niet in aanmerking voor de betalingsregeling van de belastingschuld waarvoor u eerder 
bijzonder uitstel heeft gehad. Indien u niet tijdig aangifte doet, geldt hetzelfde. U komt dan niet in aanmerking 
voor de betalingsregeling. 

Weet u niet zeker of u na de laatste dag van uw bijzonder uitstel aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen? 
Verleng dan het bijzonder uitstel. U kunt dan uitstel krijgen tot en met 30 juni 2021. 

Heeft u eerder nog geen bijzonder uitstel aangevraagd en heeft uw onderneming betalingsproblemen vanwege 
de coronacrisis, dan kunt u nog tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Het bijzonder 
uitstel geldt voor drie maanden, maar u kunt maximaal tot en met 30 juni 2021 uitstel krijgen. 

Voorbeeld 3  
Vraagt u op 20 maart uitstel aan, dan krijgt u uitstel tot 20 juni. Vraagt u op 1 april uitstel aan, dan krijgt u uitstel 
tot 1 juli. 

U hoeft dan verder geen actie te ondernemen. Het uitstel geldt dan automatisch tot en met 30 juni 2021. Nieuw 
opkomende verplichtingen hoeft u dan pas vanaf 1 juli 2021 te hervatten. 

Door de coronacrisis uw deuren moeten sluiten, het kabinet breidt TVL en TONK uit! 
Ondernemers die hun bedrijf door de coronamaatregelen (deels) moesten sluiten en hierdoor minder omzet 
draaien, krijgen in het tweede kwartaal van 2021 een hogere tegemoetkoming voor hun vaste lasten (TVL). Ook 
breidt het kabinet de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) uit met nog eens € 130 miljoen. Hoe 
zien de uitbreidingen er dan uit? 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 
Het subsidiepercentage van de TVL wordt verhoogd van 85 naar 100%. De hoogte van de tegemoetkoming is 
naast het subsidiepercentage afhankelijk van het omzetverlies van een bedrijf en het vastelastenpercentage van 
de sector. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL (aanvragen via RVO.nl) als zij meer dan 30% 
omzetverlies lijden. De TVL-regeling voor het tweede kwartaal gaat naar verwachting vanaf half mei 2021 open. 
Voor de verhoging trekt het kabinet € 450 miljoen uit. 

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 
Als er sprake is van aanzienlijk inkomensverlies door de coronacrisis en bestaande regelingen uit het steun- en 
herstelpakket onvoldoende zijn om de vaste lasten te kunnen betalen, kunnen huishoudens bij hun gemeente 
terecht voor ondersteuning via de TONK. In totaal was er voor deze regeling  voor het eerste half jaar van 2021  
€ 130 miljoen uitgetrokken. Door de aanhoudende coronacrisis en verlengde lockdown heeft het kabinet nu 
besloten dit bedrag te verhogen naar € 260 miljoen. 

De TONK is sinds maart aan te vragen of kan binnenkort worden aangevraagd. Dat verschilt per gemeente. Ook 
maken gemeenten verschillende keuzes in het bepalen van de doelgroep en de hoogte van de vergoeding, 
omdat zij het beste kunnen inschatten wat er specifiek in hun gemeente nodig is. Het kabinet heeft gemeenten 
opgeroepen ruimhartig te zijn in het toekennen van de TONK. Aanvragers kunnen dan ook bij de eigen 
gemeente terecht voor nadere informatie. Ongeacht de startdatum in de eigen gemeente, kan de TONK met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden aangevraagd. Bij vragen over het corona steun- en 
herstelpakket kunnen bedrijven en werkenden kijken op https://www.rijksoverheid.nl/steunpakket 
Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: 
https://www.kvk.nl/corona 

  



 

 

 
Vragen 
Heb je vragen naar aanleiding van het bovenstaande of wil je overleggen of deze maatregelen jou kunnen 
helpen neem dan gerust contact met ons op. 

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


