


Getallen NOW 1.0, 2.0 en 3.0

NOW-regeling Aanvragen

(toegekend)

Subsidie

bedrag

Aantal

medewerke

rs

Periode

NOW 1.0 140.000 € 9,9 miljard 2,6 miljoen 3 maanden

NOW 2.0 63.000 € 5,34 miljard 1,3 miljoen 4 maanden

NOW 3.0 N.t.b. € 5,4 miljard

(€ 2,2 miljard in

2020 en € 3,2

miljard in 2021) N.t.b. 9 maanden

▪ Ondanks NOW toch 181.000 banen weg in periode februari-juni 2020



Aanvragen definitieve berekening NOW 1.0

▪ Aanvragen tot vaststelling van subsidie NOW 1.0: vanaf 7 oktober 2020;

▪ Aanvraag middels formulier op de site van het UWV;

▪ Afhankelijk van hoogte voorschot en/of afrekening dient er geen verklaring, een 

derdenverklaring of accountantsverklaring te worden meegestuurd;

▪ Afrekening zonder accountantsverklaring: aanvragen t/m 23 maart 2021 (24 weken);

▪ Afrekening met accountantsverklaring: aanvraag t/m 29 juni 2021 (38 weken);

▪ Beslissing op de definitieve berekening uiterlijk binnen 52 weken na de aanvraag 

tot vaststelling van de subsidie;

▪ Indien geen definitieve berekening wordt aangevraagd dan moet het volledige 

voorschot worden terugbetaald;

▪ Bij de definitieve aanvraag kunnen bedrijven alsnog een beroep doen op 

een subsidievaststelling op werkmaatschappij niveau.





NOW 3.0

Algemeen

▪ Regeling geldt voor de duur van 9 maanden, verdeelt over 3 tranches van 3 

maanden:

▪ oktober 2020 t/m december 2020 (3e tranche);

▪ januari 2021 t/m maart 2021 (4e tranche); 

▪ en april 2021 t/m juni 2021 (5e tranche).

Toelichting regeling

▪ Het doel blijft ongewijzigd: behoud van werkgelegenheid;

▪ Hoogte tegemoetkoming blijft XX% van de loonsom, gerelateerd aan het 

omzetverlies;

▪ Vaststelling definitieve subsidiebedrag vindt achteraf plaats;

▪ Werkgevers kunnen een aanvraag indienen bij het UWV.



Nadere toelichting (1)

▪ Subsidieaanvraag staat open voor zowel werkgevers die een beroep 

hebben gedaan op NOW 1.0 en NOW 2.0, als voor werkgevers die voor 

het eerst een beroep gaan doen op de NOW;

▪ De omzetdaling wordt telkens vastgesteld over een periode van drie 

maanden;

▪ De startdatum moet altijd op de eerste van de maand liggen en de 

kalendermaand moet vallen binnen de betreffende tranche;

▪ Indien aanspraak wordt gemaakt op NOW in opeenvolgende tranches 

dienen de omzetperiodes op elkaar aan te sluiten;

▪ Referentieperiode voor de omzet is 2019;

▪ De referentiemaand loonsom is juni 2020;

▪ Voorschot bedraagt 80%, te ontvangen in 3 termijnen;



Nadere toelichting (2)

▪ Het UWV streeft er naar het aanvraagloket te 

openen:

▪ 3e tranche: 16 november 2020 t/m 13 december 

2020;

▪ 4e tranche: 15 februari 2021 t/m 14 maart 2021;

▪ 5e tranche: 17 mei 2021 t/m 13 juni 2021.

▪ Vaststelling van de subsidie voor de 3 tranches, 

vanaf september 2021;

▪ Voor iedere tranche moet een aparte aanvraag tot 

vaststelling worden ingediend.



Wijzigingen NOW 3.0 (cijfermatig)

NOW 1.0

(1e tranche)

1 maart ’20

t/m

31 mei ’20

NOW 2.0

(2e tranche)

1 juni ’20

t/m

30 september 

’20

NOW 3.0

(3e tranche)

1 oktober ’20

t/m

31 december 

’20

NOW 3.0

(4e tranche)

1 januari ’21

t/m

31 maart ’21

NOW 3.0

(5e tranche)

1 april ’21

t/m

30 juni ’21

Periode 3 maanden 4 maanden 3 maanden 3 maanden 3 maanden

Omzetverlies ≥ 20% ≥ 20% ≥ 20% ≥ 30% ≥ 30%

Maximale 

vergoedings-%

90% 90% 80% 70% 60%

Loonsom-

vrijstelling (%)

0% 0% 10% 15% 20%

Forfaitaire opsl

ag (%)

30% 40% 40% 40% 40%

Max. dagloon € 9.691 p/mnd € 9.691 p/mnd € 9.691 p/mnd € 9.691 p/mnd € 4.845 p/mnd





Tegemoetkoming Vaste Lasten 

MKB (TVL)

▪ Wat is de TVL en wie kan er van de regeling 

gebruik maken?

▪ Waar en wanneer kan ik de TVL aanvragen?

▪ Hoe ziet de TVL-regeling er vanaf oktober 

2020 uit?

▪ Wat zijn de voorwaarden voor de TVL?

▪ Op welke punten is de TVL aangepast?



Voorwaarden TVL
▪ Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers.

▪ Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren als gevolg van de coronacrisis.

▪ De SBI-code van het bedrijf staat op de lijst met vastgestelde SBI-codes.

▪ Het bedrijf is vóór 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het 

KVK Handelsregister.

▪ Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.

▪ Minimaal 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres 

van de eigenaar/eigenaren.

▪ Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of 

toegang. Uitzonderingen hierop zijn horecaondernemingen en ambulante 

handel.

▪ Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd.

▪ Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.



Wijzigingen TVL (cijfermatig)

TVL 1

1 juni ’20 t/m

30 september ’20

TVL 2

1 oktober ’20 t/m

31 december ’20

TVL 3

1 januari ’21 t/m

31 maart ’21

TVL 4

1 april ’21 t/m

30 juni ’21

Periode 4 maanden 3 maanden 3 maanden 3 maanden

Vaste lasten € 4.000 in 4mnd € 3.000 in 3mnd € 3.000 in 3 mnd € 3.000 in 3 mnd

Maximum 

subsidie

€ 50.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000

Omzetverlies ≥ 30% ≥ 30% ≥ ??% ≥ ??%





Tijdelijke Overbruggingsregeling 

Zelfstandig Ondernemer (TOZO)

▪ Voor wie is de TOZO bedoeld?

▪ Hoe en waar kan ik de TOZO aanvragen?

▪ Hoe ziet de TOZO-regeling er vanaf oktober 2020 

uit?

▪ Aanvragen met terugwerkende kracht?



Wijzigingen TOZO vanaf oktober 2020

TOZO 1

1 maart ’20 

t/m

31 mei ’20

TOZO 2

1 juni ’20 t/m

30 september 

’20

TOZO 3

1 oktober ’20 t/m

31 maart ’21

TOZO 4

1 april ’21 t/m

30 juni ’21

Periode 3 maanden 4 maanden 6 maanden 3 maanden

Partnerinkomenstoe

ts

Nee Ja Ja Ja

Vermogenstoets Nee Nee Nee Ja



Aan tafel



NOW-verklaringenstelsel
Subsidiebedrag Organisatie die niet voldoet 

aan criteria controleplicht

Organisatie die wel voldoet

aan criteria controleplicht

< € 25.000 (€ 20.000 voorschot) Geen verklaring Geen verklaring

€ 25.000 (€ 20.000 voorschot)

< € 125.000 (€ 100.000 

voorschot)

Derdenverklaring Derdenverklaring

€ 125.000 (€ 100.000 voorschot)

< € 375.000

Aan assurance verwante 

opdracht, inclusief aanvullende 

werkzaamheden

(NVCOS standaard 4415N)

Assurance-opdracht 

met beperkte mate van zekerheid, 

inclusief aanvullende 

werkzaamheden

(NVCOS standaard 3900N)

>= € 375.000 Assurance-opdracht 

met beperkte mate van zekerheid, 

inclusief 

aanvullende werkzaamheden

(NVCOS standaard 3900N)

Assurance-opdracht 

met redelijke mate van zekerheid

(NVCOS standaard 3900N)

Aanvraag op 

niveau werkmaatschappij (artikel 

6a van de regeling)

Assurance-opdracht met redelijke 

mate van zekerheid

(NVCOS standaard 3900N)

Assurance-opdracht 

met redelijke mate van zekerheid

(NVCOS standaard 3900N)





Fiscale coronamaatregelen

▪ Bijzonder uitstel van betaling (gewijzigd)

▪ Betalingsregeling (gewijzigd)

▪ Fiscale coronareserve

▪ Kostenvergoedingen

▪ Betaalpauze eigenwoningschuld

▪ Urencriterium (IB-ondernemers)



▪ Bijzonder uitstel van betaling belastingaanslagen –

coronaregeling

▪ Uitstel tot 31 december 2020

▪ Verlenging uitstel van eerdere aanvraag mogelijk tot           

31 december 2020 (was 1 oktober 2020)

Bijzonder uitstel van betaling 

voor ondernemers (1)



Bijzonder uitstel van betaling 

voor ondernemers (2)

▪ Voorwaarden verlenging, schuld < € 20.000

▪ Aanvullende voorwaarden verlenging, schuld => € 20.000



Einde bijzonder uitstel

▪ Herleven reguliere verplichtingen t.a.v. nieuwe 

aanslagen

▪ Belastingrente: 4% vanaf 1 oktober tot en met 31 
december 2021 (ook Vennootschapsbelasting)

▪ Verzuimboetes herleven - tijdig aangifte én betalen

Bijzonder uitstel van betaling 

voor ondernemers (3)



▪ Betalingsregeling voor onder bijzonder uitstel 

opgebouwde schuld

▪ Ingangsdatum en looptijd

▪ Invorderingsrente: 0,01% tot en met 31 december 

2021

Betalingsregeling

Betalingsregeling voor opgebouwde belastingschuld



Fiscale coronareserve (2019) 

- vennootschapsbelasting

▪ Coronaverlies 2020 / Winst 2019

▪ Aangifte vennootschapsbelasting 2019

▪ Maximum

▪ Vrijval

▪ Liquiditeitsvoordeel

▪ Geen ‘flankerende’ maatregelen



Vaste reiskostenvergoeding 

en andere vaste vergoedingen

▪ Vaste patroon door coronacrisis is gewijzigd

Goedkeuring

▪ Voorzetten mag zonder loonheffingsproblemen

▪ Tijdelijke regeling!



▪ Betaalpauze rente en aflossing

▪ Hypotheken verstrekt op of na 1 januari 2013

▪ Voorwaarden afhankelijk van type geldverstrekker

▪ 2 Goedkeuringen ter versoepeling aflossingseis

Eigen woningschuld

Versoepeling aflossingseis eigenwoningschuld bij 

betaalpauze



Urencriterium

Urencriterium - ondernemers

▪ Ondernemersfaciliteiten

(o.a. zelfstandigenaftrek, startersaftrek, S&O aftrek)

▪ Minimum aantal bedraagt 1225 uur per jaar

Coronaregeling

▪ Periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020

▪ 24-uurs-fictie (week)

▪ Wijziging te verwachten gezien aangescherpte 

maatregelen van afgelopen dinsdag?



Aan tafel



Hoe wordt de TVL berekend (1)

Subsidie = Normale omzet x omzetverlies in % x

Aandeel vaste lasten in % x 50%

Voorbeeld 1:

▪ Omzet 2019 Bedrijf A (oktober-december): 
€ 600.000 (referentieomzet, Btw-aangiften);

▪ Verwachte omzet 2020 Bedrijf A (oktober-december):

€ 300.000;

▪ SBI-code Bedrijf A: 55101 (Hotel-Restaurants);



Hoe wordt de TVL berekend (2)

Uitwerking voorbeeld 1:

▪ Verwachte omzetverlies Bedrijf A: (€ 600.000 -/- € 300.000) / € 600.000 = 50%

▪ Aandeel vaste lasten Bedrijf A: 40% (sectorcode) x € 600.000 = € 240.000

▪ -> Aandeel vaste lasten > € 3.000 -> Bedrijf A komt in aanmerking voor TVL

Berekening subsidie: € 600.000 x 50% x 40% x 50% = € 60.000

Voorschot subsidie: € 60.000 x 80% = € 48.000



Hoe wordt de TVL berekend (3)

Voorbeeld 2:

▪ Omzet 2019 Bedrijf B (oktober-december): € 17.500

(referentieomzet, Btw-aangiften);

▪ Verwachte omzet 2020 Bedrijf B (oktober-

december): € 5.000;

▪ SBI-code Bedrijf B: 4765 (Winkel in speelgoed)



Hoe wordt de TVL berekend (4)

Uitwerking voorbeeld 2:

▪ Verwachte omzetverlies Bedrijf B: (€ 17.500 -/- € 

5.000) / € 17.500 = 71,4%

▪ Aandeel vaste lasten Bedrijf B: 15% x € 17.500 = € 

2.625

▪ -> Aandeel vaste lasten < € 3.000 -> Bedrijf B 
komt NIET in aanmerking voor TVL



Voorwaarden TOZO (2)

▪ Je voldoet over 2019 aan het urencriterium; 

▪ Als je DGA bent, dan dien je alleen of samen met de andere in de bv 

werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen te bezitten;

▪ De uitsluitingsgronden van de participatiewet zijn niet van toepassing;

▪ In het geval van de lening voor bedrijfskapitaal mag er geen verzoek zijn 

ingediend tot verlening van surseance van betaling of om faillietverklaring.


