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Inleiding
In deze nieuwsbrief informeren wij je over verschillende
overheismaatregelen die in verband met de coronacrisis worden verlengd,
opgestart of aangepast.

We behandelen in deze nieuwsbrief de volgende regelingen:

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van
Werkgelegenheid (NOW) 2.0
Bijzonder uitstel van betaling van belastingen

Bij al deze regelingen kunnen wij helpen in met informatie, kennis en het
aanvragen van de regeling(en).

Onze klanten ontvangen begin juli een e-mail waarop geantwoord kan
worden, zodat de benodigde informatie bij ons bekend is voor het doen van
de aanvraag. Waar nodig zullen wij overleggen voordat de aanvraag wordt
gedaan.

(Nog) Geen klant? Vragen over de regelingen? Stuur dan een e-mail
bericht met je vraag en contactgegevens naar info@simfes.nl . Wij nemen
binnen 2 werkdagen met je contact op.

 

https://www-simfes-nl.mijnexedo.nl/nwb/24/2/-1/mailme-7wb36ik2?t=nl&ext=.nl


Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)
De regeling TVL is geopend. Mkb-ondernemers en zzp’ers in onder meer
de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters kunnen
een subsidie aanvragen om hun vaste lasten te betalen. Bedrijven krijgen
afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies
(minimaal 30%) een subsidie.

De subsidie is minimaal €1.000 en maximaal € 50.000 en geldt voor de
periode van 1 juni tot en met 30 september.

De subsidie voor vaste lasten komt bovenop de tegemoetkoming in de
loonkosten (NOW).

Dezelfde getroffen sectoren uit de TOGS-regeling komen in aanmerking
voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

De voorwaarden voor de TVL zijn:

Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers.
Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
Het bedrijf heeft minimaal €4.000 aan vaste lasten. Het gaat om
vaste lasten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud,
verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en
abonnementen. Loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij.
Loonkosten worden gecompenseerd door de Tijdelijke
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).
De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-
codes.
Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het
KVK Handelsregister.
Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
Minimaal één 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.

Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1,
56.10.2 en 56.30 en ambulante handel. Met ambulante handel wordt
markthandel, taxivervoer, auto-en motorrijscholen, kermisattracties, etc.
bedoeld die op 15 maart 2020 stonden ingeschreven in het
handelsregister.

Wij helpen je verder

Wij helpen je graag verder met informatie en het aanvragen van de TVL.
Begin juli ontvangen al onze klanten waar wij eerder de TOGS voor
hebben aangevraagd een e-mailbericht.

Geen klant? Stuur in dat geval een berichtje naar info@simfes.nl en
vermeld je vraag en je contactgegevens. Wij nemen dan binnen 1 werkdag
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contact met je op.

TIP:    Het is raadzaam even te wachten met de aanvragen van deze
regeling, zodat de omzet beter ingeschat kan worden. Het gaat immers om
een inschatting van de omzet in de maanden juli, augustus, september en
oktober.

 

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) -
Berekening
Waarom worden niet mijn werkelijke vaste lasten berekend?

Deze regeling is gemaakt voor bijna een miljoen ondernemingen.
Berekening en controle van de vaste kosten per bedrijf, betekent dat een
ondernemer veel meer informatie moet opgeven en dat het langer duurt
om de subsidie te verlenen. De TVL is nu snel uitvoerbaar en vraagt weinig
extra administratie.

 

Noodmaatregel Overbrugging behoud
Werkgelegendheid 2.0 (NOW 2.0)
Overige aspecten van de NOW 2.0 regeling

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd
aan het omzetverlies. Je ontvangt hierover een voorschot van 80%.
De referentiemaand voor de loonsom voor de NOW 2.0 is maart
2020.
Voor de loonsom neemt het UWV de gegevens uit de loonaangifte bij
de Belastingdienst automatisch over.
Hoe groter de omzetdaling, hoe hoger de NOW is. Om de hoogte
van het omzetverlies te bepalen, wordt eerst jouw totale omzet uit
2019 door vier gedeeld.
De omzetdaling wordt voor de NOW 2.0 vastgesteld over een 4-
maandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Heb je ook al
NOW 1.0 aangevraagd, dan dient de omzetperiode aan te sluiten op
de periode die je hebt gekozen bij de NOW 1.0.
Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat overige subsidies
die je in het kader van de coronacrisis ontvangt als omzet meetellen.



De NOW zelf wordt niet gezien als omzet.
Als jouw bedrijf bestaat uit een aantal bedrijfsonderdelen
(rechtspersonen) die samen een concern vormen, wordt de
omzetdaling van het hele concern aangehouden.
Ook jouw werkgeverslasten worden bij de NOW 2.0 voor 40%
gecompenseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenpremies,
premies werknemersverzekeringen en – meestal – om een
reservering voor vakantiegeld.

 

Noodmaatregel Overbrugging behoud
Werkgelegendheid 2.0 (NOW 2.0)
Voorschot en definitieve vaststelling

Het voorschot dat in het kader van de NOW wordt verstrekt, is gebaseerd
op de loonsom van maart 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van
die loonsom over maart 2020. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie
wordt de loonsom - zoals gebruikt bij het voorschot - vergeleken met de
loonsom van de 4-maandsperiode juni 2020 tot en met september 2020.
Die loonsom kan lager zijn dan in de referentieperiode, omdat werknemers
intussen niet meer in dienst zijn of niet meer zijn opgeroepen en daarom
geen loon hebben ontvangen. De subsidie wordt dan lager vastgesteld en
het voorschot gedeeltelijk teruggevorderd.

Anders dan in de NOW 1.0 is in NOW 2.0 geen aparte regeling
opgenomen voor seizoensbedrijven of andere werkgevers met een hogere
loonsom in de meetperiode dan in de referentieperiode, zoals nieuw
gestarte bedrijven en bedrijven die door overname zijn gegroeid.

Binnen 24 weken na 15 november 2020 moet je de vaststelling van de
definitieve subsidie aanvragen. Als de door jou gekozen omzetperiode
eindigt met de maand november dan vraag je de vaststelling aan binnen
24 weken na afloop van de omzetperiode. Is er een accountantsverklaring
vereist, dan is deze termijn 38 weken. Vervolgens zal het UWV binnen 52
weken een eindafrekening doen. Bij de afrekening kan sprake zijn van
terugvordering of nabetaling.

 

Bijzonder uitstel van betaling belastingen



Extra voorwaarden voor uitstel van betaling

Ondernemers die uitstel langer dan drie maanden willen, moeten voldaan
hebben aan de aangifteplicht. Verder is van belang rekening te houden met
de volgende voorwaarde die ook voor diverse andere coronamaatregelen
gesteld wordt:

De ondernemer verklaart dat geen bonussen worden uitgekeerd aan de
raad van bestuur en de directie van de onderneming, geen dividend wordt
uitgekeerd en geen eigen aandelen worden ingekocht in de periode vanaf
het indienen van het uitstelverzoek tot en met de datum van de
vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Onder
bonussen worden mede begrepen winstuitdelingen en andere betalingen
die kenmerken van bonussen hebben. Deze voorwaarde ziet niet op
bonussen, dividenden en aandelen waarvan de uitbetaling en inkoop na
het uitstelverzoek plaatsvindt, maar waarvan de daaraan ten grondslag
liggende beslissing in 2019 al is genomen.

 

Bijzonder uitstel van betaling belastingen -
aanvraag
Ondernemers die bijzonder uitstel van betaling voor een belastingschulden
van totaal € 20.000 of meer willen, moeten een verklaring van een derde-
deskundige en een liquiditeitsprognose toevoegen aan hun verzoek. Ook
dat is mogelijk met het nieuwe online formulier. Het blijft overigens ook
mogelijk het uitstel via een schriftelijk verzoek (brief) aan te vragen.

 

Simfes Advies & Administraties B.V.
Bijdorp Oost 26
1e verdieping
2992 LA Barendrecht

Tel.: 0180 - 647 372
E-mail: info@simfes.nl
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