
Overzicht financiële mogelijkheden

TVL Now en Tozo Belasting Uw adviseur

*  85% subsidie van de vaste
           lasten vanaf 30% 
 omzetverlies.
* Eis max. 250 werknemers 
           losgelaten.
* Vanaf 1e kwartaal max. 
          subsidiebedrag € 300.000 
 voor MKB en € 400.000 voor 
          niet-MKB.
* Om kleine ondernemers 
          aanvullend te ondersteunen, 
          gaat het minimale 
          subsidiebedrag omhoog van 
          € 750 naar €1500.
* verlenging en verhoging van
 de voorraadvergoeding  voor
  de detailhandel, 
          een opslag van 21% 
 (was 5,6%) op het 
 vastelastenpercentage 
          tot maximaal 200.000 euro.

*  De NOW-subsidie waarmee 
           werkgevers hun personeel 
           kunnen doorbetalen, wordt 
           verhoogd.
* De vergoeding gaat van 80
 naar 85% van de loonsom. 
* Loonsomvrijstelling blijft 10%  
* Vanaf 15-02-2021 (NOW)
 aanvragen voor het 1e 
 kwartaal.
* Tozo aanvragen met 
 terugwerkende kracht: op 1 
 februari 2021 kan een 
 ondernemer dus Tozo 
 aanvragen vanaf 1 januari 
 2021.
* Per 1 april gaat de verlengde
 Tozo in. Belangrijk!  Het 
 kabinet ziet af van de 
 invoering van
 de  vermogenstoets. 

Starters

Er komt een regeling in voor starters die tussen 1 
januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. 
De regeling geldt voor het 1e en 2e  kwartaal van 
2021. De referentieperiode voor deze bedrijven zal 
het derde kwartaal van 2020 zijn. 

Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 
komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in 
het eerste kwartaal van 2021. In het tweede 
kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart 
zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van 
de aparte startersregeling gebruikmaken.

Starters kunnen ook gebruikmaken van 
corona-overbruggingskredieten tot maximaal 
35.000 euro. 

*  Verlenging periode 
        (ondernemers): uitstel van 
 belasting of een verlenging 
 van het uitstel kunnen 
 aanvragen  tot 1 juli 2021.
* Ondernemers die nog niet 
 eerder uitstel of verlenging 
 hebben aangevraagd, kunnen 
 dit nu alsnog doen. 
* Voor ondernemers die eerder 
 dit jaar al verlenging hadden 
 gekregen, geldt het uitstel nu 
 automatisch tot 1 juli 2021. 
* Time-out arrangement (TOA): 
 gaan soepeler kijken naar het 
 gericht kwijtschelden van 
 (belasting)schulden, als een
  terugbetalingsregeling 
  niet voldoende is. 

*  Duikt samen met u de cijfers
 in en maakt uw administratie 
 overzichtelijk.
* Brengt in beeld welke regeling
 bij uw onderneming van 
  toepassing is.
* Geeft advies over 
 personeelszaken en 
 loonkosten.
* Is er voor u om u door de wir 
 war van regels te loodsen en u
 werk uit handen te nemen, 
 zodat u zich kan richten wat 
 belangrijk is: ondernemen. 

 Samen maken we net dat
  verschil, zeker nu!

Overige belastingmaatregelen

Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van 
bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) 
wordt wegens de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 
1 juli 2021.

Werkkostenregeling opnieuw verruimd net als vorig 
jaar. Daarnaast kunnen werkgevers tot 1 april 2021 
bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw 
onbelast vergoeden.

  In het vizier


