Overzicht steunmaatregelen:
De volgende onderwerpen komen in deze mail aan bod:
•
•
•
•
•

NOW 3.0
Tozo 3.0
TVL
Borgstellingen, leningen en garantiefondsen
Belastingmaatregelen

NOW 3.0: veranderingen per 1 oktober 2020
Op vrijdag 28 augustus 2020 heeft het kabinet steunmaatregelen gepresenteerd die per 1 oktober
2020 ingaan. NOW, Tozo en TVL worden met negen maanden verlengd. Onderstaand worden –per
regeling- kort de belangrijkste wijzigingen samengevat:
NOW 3:
-

-

NOW 3 geldt tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden).
Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf 1
januari 2021 omhoog van 20% naar 30%.
De steun over 9 maanden wordt geleidelijk afgebouwd, van 80% (eerste tijdvak), naar 70%
(tweede tijdvak) naar 60% (derde tijdvak).
Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk
te laten dalen met 10% (eerste tijdvak), 15% (tweede tijdvak) en 20% (derde tijdvak) zonder
dat dit ten koste gaat van de subsidie.
De korting die in de NOW2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van
bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.
Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in vanaf 1 april 2021 worden verlaagd
naar maximaal 1x het dagloon.
Waarschijnlijk kan vanaf 16 november 2020 NOW worden aangevraagd voor het tijdvak
oktober/december 2020.

De onderliggende formele regeling is nog niet gepubliceerd. Meer informatie is te lezen via
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financieleregelingen/now/veranderingen-per-1-oktober
De volledige kamerbrief met betrekking tot het steun- en herstelpakket leest u hier.
Tozo 3:
-

-

Per 1 oktober 2020 wordt in de Tozo 3 een beperkte vermogenstoets in de vorm van een
toets op beschikbare geldmiddelen ingevoerd (naast de toetsen die in Tozo 2 bestaan);
De toets houdt in dat ondernemers met meer dan € 46.520 aan direct beschikbare
geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo en aandelen, obligaties en opties e.d.)
niet in aanmerking komen voor de Tozo 3. Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen
woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden,
wordt buiten beschouwing gelaten.
Per 1 januari 2021 start een volgende fase van de Tozo 3. In deze fase ondersteunen
gemeenten zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe
toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst.

De nieuwe formele regeling is nog niet bekend gemaakt. Meer informatie is te lezen via
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financieleregelingen/tozo/veranderingen-per-1-oktober
TVL:
-

het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 90.000 per drie maanden.
vanaf 1 januari 2021 wordt de regeling gerichter ingezet op de bedrijven die het sterkst
worden beperkt in hun bedrijfsvoering.
- Tot en met 31 december 2020 blijven de voorwaarden voor TVL ongewijzigd (omzetverlies
meer dan 30%).
- Vanaf 1 januari 2021 wordt de omzetdervingsgrens verhoogd naar 40%; voor de periode
vanaf 1 april 2021 wordt dit 45%;
Meer informatie: zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/08/28/coronaregelingtegemoetkoming-vaste-lasten-mkb-ondernemers-gaat-door-tot-in-2021
Daarnaast heeft het kabinet ten aanzien van de navolgende onderwerpen het volgende vastgesteld:

Borgstellingen, leningen en garantiefondsen
De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en
middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1
oktober 2020 beschikbaar. Alle voorwaarden & aanpassingen
Belastingmaatregelen
Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel
op uiterlijk 1 januari 2021 af. Ondernemers moeten echter niet alsnog in de knel komen bij het
terugbetalen en krijgen met twee jaar ruim de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af
te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en
met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden
geconfronteerd. Alle voorwaarden & aanpassingen

