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Steunpakket banen en economie voortgezet in derde kwartaal
De vooruitzichten voor het economisch herstel na corona zijn positief en het virus lijkt op zijn retour. Toch zijn er nog veel onzekerheden
voor werkenden en bedrijven. Sommige ondernemers hebben fors moeten interen op hun reserves. Het kabinet is daarom van plan om
het steunpakket voor banen en economie door te trekken in het derde kwartaal van 2021. Ook treft het kabinet extra maatregelen om
bedrijven te helpen met hun gegroeide schuldenlast.
Met de aangekondigde verlenging van het steunpakket is een verwacht bedrag van 6 miljard euro gemoeid. In totaal heeft de regering nu
80 miljard euro uitgetrokken om bedrijven en werkenden te steunen tijdens de coronapandemie.
Het kabinet wil zoveel mogelijk in de kern gezonde bedrijven door de crisis helpen. Enerzijds is het een risico om te lang door te gaan met
steunmaatregelen, omdat die de normale economische ontwikkeling moeilijker maken. Anderzijds is er nog veel onzekerheid over de
nabije toekomst en zijn sommige bedrijven door hun reserves heen. De steunpakketten zijn zo ontworpen dat het gebruik ervan meeademt: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun. Andersom geldt dat dus ook: naarmate de economie weer verder open gaat en bedrijven
meer omzet kunnen draaien, groeien zij ook uit de steunpakketten.
De terugkeer naar een gezonde economie, met een normale economische dynamiek, is van groot belang voor het verdienvermogen van
Nederland. Met het oog op de huidige situatie en ontwikkelingen, is er nu voor gekozen om het pakket voort te zetten in het derde
kwartaal. Daarbij houdt het kabinet vinger aan de pols om zo nodig in te spelen op actuele ontwikkelingen.
Coronakredietregelingen ook te gebruiken voor herstelinvesteringen; verlengd tot 31 december 2021
Drie speciale coronakredietregelingen kunnen om meer redenen aangevraagd worden door ondernemers: niet alleen om op korte
termijn rekeningen te kunnen betalen, maar ook om bijvoorbeeld te investeren in nieuwe apparatuur of hun voorraden aan te vullen.
Ook worden de regelingen verlengd tot en met 31 december 2021. Het gaat om de KKC (kredieten tot 50.000 euro), BMKB-C (tot 1,5
miljoen euro) en GO-C (tot 150 miljoen euro).
Investeren in herstel
Tot nu toe zijn de drie regelingen vooral ingezet om bedrijven snel van financiering te voorzien om hun rekeningen mee te betalen. De
regelingen zijn er ook voor kredieten ten behoeve van investeringen in vaste activa, heropbouw van voorraden- en debiteurenposities en
het terugbrengen van leverancierskrediet naar een gebruikelijke termijn.
Hoger garantiepercentage
De coronaregelingen hebben hogere garantiepercentages dan normaal, wat wil zeggen dat de overheid voor een groter deel garantstaat
voor in het geval de lening niet terugbetaald kan worden. Hierdoor is het makkelijker voor financiers om de lening te verstrekken.
Financiers doen natuurlijk nog steeds een kredietbeoordeling om te zien of de aanvrager de lening financieel kan dragen.
TVL en NOW
De TVL (subsidie voor vaste lasten) en de NOW (loonsteun) gelden ook nog voor het derde
kwartaal van dit jaar. Om starters, groeiende bedrijven en bedrijven die in de knel zijn
gekomen met de reguliere referentieperiode beter te ondersteunen, hebben bedrijven
vanaf het tweede kwartaal de keuze tussen twee referentieperioden voor de TVL.
Aanvullend daarop gaat het subsidieplafond voor grote bedrijven in de TVL naar 1,2 miljoen
euro, voor het tweede kwartaal. Naar verwachting is met de verlenging en aanpassing een
bedrag van 2 miljard euro gemoeid. In de NOW wordt de nieuwe referentiemaand februari 2021.
TVL en NOW

Samenloop NOW/TVL
De TVL telt vanaf NOW 3 (de subsidieperioden vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de NOW. Bij de aanvragen van de
definitieve subsidie vanaf NOW 3 zullen veel werkgevers door deze wijziging meer subsidie ontvangen. Zo krijgen zij meer ademruimte en
een steuntje in de rug om weer op eigen benen te staan. Hier is een bedrag van ongeveer 1,5 miljard euro mee gemoeid.
Tozo en TONK
Het kabinet heeft daarnaast de Tozo (steun voor zzp’ers) en TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) verlengd tot en met
het derde kwartaal van dit jaar. De focus van de Tozo komt bij toekomstige aanvragen meer te liggen op het ondersteunen en stimuleren
van ondernemers zodat zij zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan. De terugbetaling van de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal
is met een half jaar naar achter geschoven, naar 1 januari 2022. Er wordt tot die tijd geen rente in rekening gebracht. Ook is de looptijd
van de lening aangepast, van 42 naar 60 maanden. De minister van SZW heeft betrokken partijen gevraagd om de TONK ruimhartig toe te
passen en de bekendheid en het bereik te vergroten. Meerdere grote gemeenten hebben dit inmiddels aangekondigd.
Time Out Arrangement (TOA)
Sinds begin dit jaar kunnen ondernemers gebruikmaken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) om een akkoord met
schuldeisers te bereiken. Die wet helpt ondernemers die als gevolg van de crisis schulden hebben moeten maken. In aanvulling daarop
stelt het kabinet 200 miljoen euro beschikbaar voor kredieten met lage rente voor mkb-bedrijven voor het herstarten, uitbreiden of
aanpassen van hun bedrijfsactiviteiten na een WHOA-akkoord. Dat TOA-krediet maakt onderdeel uit van een set maatregelen om
bedrijven in staat te stellen na de crisis de draad weer op te pakken.
Overige maatregelen
Het kabinet heeft uitgebreid gekeken naar aanvullende mogelijkheden voor het groot(winkel)bedrijf. Alles overziend kiest het kabinet
ervoor geen aparte subsidieregeling hiervoor in te voeren. Een nieuwe regeling is complex in de uitvoering en erg ongericht. Om
faillissementen van levensvatbare grote bedrijven te voorkomen, blijft maatwerksteun de beste optie.
De overheid stopt na 30 juni met de garantieregeling herverzekering van leverancierskredieten. Dankzij de gunstige economische
vooruitzichten is de regeling niet meer nodig. De verzekeraars zullen ook zonder garantie van de Nederlandse staat, op basis van een
gedegen risicoanalyse, dekking blijven bieden.
Het steunpakket voor cultuur en de creatieve industrie wordt in het derde kwartaal van 2021 voortgezet, zodat de culturele
infrastructuur overeind blijft en banen behouden blijven. Voor directe steun aan culturele en creatieve zelfstandigen is 25 miljoen euro
beschikbaar en voor BIS- en erfgoedwetinstellingen 45 miljoen euro. Voor leningen aan opengestelde monumenten is een extra bedrag
van 25,75 miljoen euro beschikbaar.
De in het eerste en tweede kwartaal geldende steunmaatregelen voor de sport en de land- en tuinbouw zullen in principe met één
kwartaal verlengd worden.
Voor dierentuinen trekt het kabinet 42,5 miljoen euro uit voor de periode dat zij nog gesloten waren in het tweede kwartaal van 2021.
Het bedrag is voor doorlopende kosten, zoals verzorging van de dieren. Dierentuinen zijn inmiddels weer open, met inachtneming van de
nodige maatregelen.

Versoepeling administratieve verplichtingen loonheffingen
Door het voorgeschreven thuiswerken en het houden van 1,5 meter afstand kunt u in deze periode misschien niet voldoen aan alle
administratieve verplichtingen voor de loonheffingen. In dat geval verbindt de Belastingdienst daar nu geen consequenties aan. U moet
deze administratieve verplichtingen dan wel alsnog nakomen zodra dit weer kan. Deze maatregel geldt in ieder geval tot 1 oktober 2021.
Een voorbeeld: Het kan zijn dat u de identiteit van uw werknemer nu niet kunt vaststellen aan de hand van een origineel
identiteitsbewijs. Normaal gesproken moet u voor deze werknemer dan onder andere het anoniementarief van 52% toepassen. Dat hoeft
u in deze periode niet te doen als u de identiteit van de werknemers alsnog op de juiste manier vaststelt zodra de situatie het weer
toelaat. Uw adviseur kan u hierbij helpen.
U hebt werknemers die wonen of werken over de grens in de EU
Door de maatregelen rondom het coronavirus kan het zijn dat u werknemers hebt die nu tijdelijk verplicht thuis werken. Dat kan in een
ander land zijn dan waar zij normaal gesproken werken. Op de website van de SVB vindt u - ook over belastingzaken - meer informatie
over de gevolgen van de corona-maatregelen voor de werknemers die over de grens wonen of werken.
Vaste reiskostenvergoedingen
Krijgen uw werknemers een vaste reiskostenvergoeding van u, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft u
de vaste vergoeding niet aan te passen. In ieder geval tot 1 oktober 2021 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de
werkgever nog onbelast worden vergoed. Ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt.
Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.
Let op!
Thuiswerken is met ingang van 26 juni 2021 niet meer de norm. Werknemers mogen ook weer (gecontroleerd) naar hun werkplek reizen.
Maak een plan samen met uw adviseur.

Geen btw op mondkapjes
Vanaf 1 juni 2020 moet iedereen in het openbaar vervoer (bus, tram en trein) een mondkapje dragen.
Vanaf 25 mei 2020 tot en met 30 september 2021 is over de levering van mondkapjes geen btw verschuldigd.
Verkopers van mondkapjes kunnen de voorbelasting blijven aftrekken. De bedoeling van deze maatregel is dat
de mondkapjes goedkoper worden voor de consument.

Uitlenen zorgpersoneel tijdelijk buiten de heffing van btw
Door de coronacrisis wordt, meer dan normaal, zorgpersoneel in- en uitgeleend. Niet alleen door zorginstellingen, zorginrichtingen en
zorgverleners, maar ook door andere bedrijven zoals uitzendbureaus. Het uitlenen van personeel is normaal gesproken een met btw
belaste prestatie. In deze tijd vindt het kabinet het ongewenst dat de btw-regels voor de uitleen van personeel leiden tot extra
administratieve lasten. Daarom is een tijdelijke maatregel genomen. Voor de periode van 16 maart 2020 tot en met 30 september 2021
blijft de uitleen van zorgpersoneel buiten de heffing van btw.
Met zorgpersoneel wordt personeel bedoeld dat wordt ingezet voor het verzorgen en verplegen van personen in zorginstellingen. Het
gaat daarbij niet om de opleiding of achtergrond van de medewerker. Dit betekent dat ook het uitlenen van bijvoorbeeld
horecapersoneel onder de tijdelijke goedkeuring kan vallen.
Om gebruik te kunnen maken van deze maatregel gelden de volgende voorwaarden:
• De inlener is een zorginstelling of zorginrichting die een in het Beleidsbesluit van 14 april 2020 genoemde btw-vrijstelling toepast.
• De uitlener vermeldt op de factuur dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring en legt de gegevens die betrekking hebben op de
toepassing van deze goedkeuring vast in de administratie.
• De uitlener mag alleen de brutoloonkosten in rekening brengen aan de inlener, eventueel verhoogd met een administratieve
kostenvergoeding van maximaal 5%.
• Er mag met deze uitleen geen winst worden beoogd of gemaakt.
Deze maatregel heeft géén invloed op de aftrek van voorbelasting van de uitlener. Bent u bijvoorbeeld een uitlener, levert u normaal
gesproken prestaties die belast zijn voor de btw en kunt u daardoor de inkoop-btw aftrekken? Dan kunt u de inkoop-btw ook nu blijven
aftrekken.
Let op!
De omzetbelasting is een belasting vol valkuilen. Het is zeer verstandig om uw adviseur hierbij in te schakelen.
Uitkeringen uit Duitsland en België
Ontvangt u als gevolg van de coronacrisis tijdelijk een uitkering uit Duitsland of België?
Dan heeft dat gevolgen voor uw aangifte. Nederland heeft daarom met betrekking tot
het belasten van deze uitkeringen nadere afspraken gemaakt met Duitsland en België.
Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.

Betaalpauze voor uw hypotheek
Kunt u vanwege de coronacrisis tijdelijk uw hypotheek niet betalen? Dan mag uw geldverstrekker, bijvoorbeeld uw bank, u een
betaalpauze geven. In die periode hoeft u geen (of minder) rente en aflossing te betalen voor uw eigenwoningschuld. U kunt een
betaalpauze aanvragen, en uw geldverstrekker kan zo’n betaalpauze met u afspreken, tot en met 30 september 2021.
Let op!
Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Neem hierover contact op met uw adviseur.

Versoepeling urencriterium wordt niet verlengd
Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Voor bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de
oudedagsreserve) moet u voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat u ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan
werkzaamheden voor uw onderneming. Door de coronacrisis kunt u in 2021 misschien niet voldoen aan dit criterium. En dan zou u niet
meer gebruik mogen maken van de aftrekposten.
Om dit risico te beperken, mag u er voor uw aangifte inkomstenbelasting voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 van
uitgaan dat u in die periode ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed. Ook als u dat niet werkelijk hebt gedaan.
Bent u (deels) arbeidsongeschikt?
Dan geldt voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid een urencriterium van 800 uur per kalenderjaar. In dat geval mag u er voor uw
aangifte inkomstenbelasting van uitgaan dat u in die periode ten minste 16 uur per week aan uw onderneming hebt besteed.

Bent u een seizoengebonden ondernemer?
En ligt de piek van uw werkzaamheden normaal juist in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021? Dan mag u ervan uitgaan dat
u in 2021 in deze periode evenveel uren hebt gewerkt als in 2019. De uren over 2019 moet u wel aannemelijk kunnen maken.
Let op!
Het bijzonder uitstel van betaling eindigt 1 juli 2021. U kunt nog tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen of
verlengen. Vanaf 1 juli 2021 moet u weer op tijd voldoen aan nieuwe betalingsverplichtingen. Vanaf 1 oktober 2022 begint u met het
aflossen van de belastingschuld die u hebt opgebouwd doordat u gebruikmaakte van het bijzonder uitstel. U mag daar dan 60 maanden
over doen.

Aanvragen of verlengen bijzonder uitstel van betaling vanwege corona kan nog t/m 30 juni 2021!
Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u nog tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel
van betaling aanvragen of verlengen. De verwachting is dat op 1 juli 2021 de Nederlandse economie voor een groot deel weer ‘open’ zal
zijn. Maar het (demissionair) kabinet begrijpt dat ondernemers op die dag niet in 1 klap uit de financiële problemen zijn. Daarom heeft het
besloten dat u, als u gebruikmaakt van het bijzonder uitstel, de nog te betalen belasting pas vanaf 1 oktober 2022 hoeft af te lossen. U krijgt
daarvoor dan 60 maanden de tijd. Wel moet u vanaf 1 juli 2021 weer op tijd voldoen aan uw nieuwe betalingsverplichtingen.
Vanaf 1 juli 2021: voldoen aan nieuwe betalingsverplichtingen
Alle belastingen waarvoor u na 1 juli 2021 aangifte doet, moet u weer op tijd betalen.
Let op!
Loopt uw bijzonder uitstel af vóór 1 juli 2021, en vraagt u (via uw adviseur) geen verlenging aan? Dan moet u vóór 1 juli 2021 weer op tijd
aangifte doen en betalen.
Hebt u sinds het eind van uw bijzonder uitstel niet alle belastingen op tijd betaald? Doe dit dan vóór 1 juli 2021 alsnog. Lukt dat niet, vraag
dan via uw adviseur zo snel mogelijk verlenging aan van uw bijzonder uitstel.
Vanaf 1 oktober 2022: openstaande bedragen betalen
Op 1 oktober 2022 begint u met het betalen van de openstaande bedragen voor de belastingen die u niet hebt betaald tijdens uw bijzonder
uitstel. U krijgt hiervoor van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd. U betaalt dan 60 maanden lang elke maand een vast bedrag aan de
Belastingdienst. Wilt u versneld betalen, dan kan dat natuurlijk ook.
Let op!
Het gebruik van deze regeling is ook aan een aantal voorwaarden verbonden. Zo mogen dga’s bijvoorbeeld geen dividend uit hun bv’s aan
zichzelf laten uitkeren. Neem hierover contact op met uw adviseur.
Invorderingsrente
Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is
verstreken. Tot en met 31 december 2021 is het tarief van de invorderingsrente verlaagd naar 0,01%. De invorderingsrente gaat stapsgewijs
naar het oude niveau. Dit betekent dat op 1 januari 2022 het percentage invorderingsrente op 1% in plaats van 4% wordt vastgesteld, en
vervolgens stapsgewijs omhoog gaat tot 4% op 1 januari 2024.
Let op!
Bespreek met uw adviseur of het verstandig is om de openstaande belastingschulden versneld af te lossen.

COLOFON
Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is de
grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.
De juistheid en volledigheid van de nieuwsbrief kan
echter niet worden gegarandeerd.
De samenstellers en de uitgever accepteren dan
ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van
handelingen en\of beslissingen die gebaseerd zijn
op deze nieuwsbrief.
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