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Overzicht informatie coronamaatregelen
Voor

Regeling*
* Indien er vragen zijn m.b.t. verlopen regelingen kunt u contact opnemen
met ons coronateam

Onderwerp

Aanvraag deadline
Het betreft hier de voorlopige aanvraag,
tenzij anders aangegeven. Dit kan
verschillen van de definitieve aanvraag.

Hoe te effectueren?

Effectieve periode

eHerkenning?
Start uw aanvraag op tijd, want de
levertijd van een eHerkenningsmiddel
duurt tot 5 werkdagen.

** 14 weken uitstel mogelijk voor de
accountantsverklaring
Ondernemers
Inkomens- en omzet ondersteuning
Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz) (Alternatief voor verlopen TOZO)

t/m 31 maart 2022

via gemeente

1 oktober 2021 t/m 31 maart 2022

TVL Q1 2022 voorlopige aanvraag

t/m 31 maart 17:00 uur 2022

www.rvo.nl

1 januari 2022 t/m 31 maart 2022

ja

TVL Q4 2021 definitieve aanvraag

t/m 31 augustus 2022

www.rvo.nl

1 oktober 2021 t/m 31 december 2021

ja

TVL Q3 2021 definitieve aanvraag

t/m 1 augustus 23:59 uur 2022

www.rvo.nl

1 juli 2021 t/m 30 september 2021

TONK

veelal verlopen, per gemeente geldt
wellicht maatwerk

via gemeente

1 januari 2021 t/m 30 september 2021

NOW 6 (8e aanvraagperiode) definitieve aanvraag

t/m 2 juni 2023 **

now.uwv.nl

1 januari 2022 t/m 31 maart 2022

NOW 6 (8e aanvraagperiode) voorlopige aanvraag

t/m 13 april 2022

now.uwv.nl

1 januari 2022 t/m 31 maart 2022

NOW 5 (7e aanvraagperiode) definitieve aanvraag

t/m 22 februari 2023 **

now.uwv.nl

1 november 2021 t/m 31 december 2021

NOW 4 (6e aanvraagperiode) definitieve aanvraag

t/m 22 februari 2023 **

now.uwv.nl

1 juli 2021 t/m 30 september 2021

NOW 3.3 (5e aanvraagperiode) definitieve aanvraag

t/m 22 februari 2023 **

now.uwv.nl

1 april 2021 t/m juni 2021

NOW 3.2 (4e aanvraagperiode) definitieve aanvraag

t/m 22 februari 2023 **

now.uwv.nl

1 januari 2021 t/m 31 maart 2021

NOW 3.1 (3e aanvraagperiode) definitieve aanvraag

t/m 22 februari 2023 **

now.uwv.nl

1 oktober 2020 t/m 31 december 2020

NOW 2 (2e aanvraagperiode) defintieve aanvraag

t/m 31 maart 2023 **

now.uwv.nl

1 juni 2020 t/m 30 september 2020

Bijzonder uitstel van betaling voor belastingen

t/m 31 maart 2022

via Belastingdienst

t/m 31 maart 2022

Aanvangsdatum aflossen opgebouwde belastingschuld

vanaf 1 oktober 2022

via Belastingdienst

60 maanden aflossingstermijn

Hypotheekrenteaftrek bij betaalpauze

t/m 31 december 2021

via geldverstrekker

maximaal 12 maanden uitstel

(Verlopen) TOZO 1 t/m 5*
(Verlopen) TVL Q3 2020 t/m Q2 2021 definitieve aanvraag*
(Verlopen) TVL Q3 2020 & Q1 t/m Q4 2021 voorlopige aanvraag*
(Verlopen) TVL Startersregeling Q1 2021*
(Verlopen) TOGS*
(Verlopen) TOFA*
Loonkosten

(Verlopen) Uitstel pensioenpremies*
(Verlopen) Herintredende zorgmedewerkers geen onzuiver pensioen*
(Verlopen) NOW 1 (1e aanvraagperiode) definitieve aanvraag*
(Verlopen) NOW 1 t/m 5 voorlopige aanvraag*
(Verlopen) Meer vrije ruimte werkkostenregeling*
Fiscale uitstel- en
verlagingsmogelijkheden

ja

ja
ja

Verlaging invorderingsrente
·
0,01% vanaf 23 maart 2020;
·
1% vanaf 1 juli 2022;
·
2% vanaf 1 januari 2023; en
·
4% vanaf 1 januari 2024.

automatisch

Verlaging belastingrente inkomstenbelasting naar 0,01%

automatisch

1 juli 2020 t/m 30 september 2020

Verlaging belastingrente overige belastingen naar 0,01%

automatisch

1 juni 2020 t/m 30 september 2020

Verlaging belastingrente vennootschapsbelasting naar 4%
·
8% vanaf 1 januari 2022.

automatisch

1 oktober 2020 t/m 31 december 2021

Versoepeling urencriterium

automatisch

maart - september 2020 en januari - juli 2021

Versneld verrekenen verlies

Zelf verrekenen met winst in 2019

2020

(Verlopen) Uitstel inning energiebelasting, Opslag Duurzame Energieen klimaattransitie en btw voor grootverbruikers*

via energieleveranciers

1 april 2020 t/m 30 september 2020

Kredietmogelijkheden
BMKB-C

sinds 16 maart 2020

via kredietverstrekker

t/m 30 juni 2022

BL-C

sinds 18 maart 2020

via kredietverstrekker

t/m 30 juni 2022

GO-C

sinds 29 april 2020

via kredietverstrekker

t/m 30 juni 2022

KKC

sinds 29 mei 2020

via kredietverstrekker

t/m 30 juni 2022

Maximale kredietvergoeding consumptief krediet (verlaagd naar 10%)

sinds 10 augustus 2020

via Atadius Dutch State Business

sinds 10 augustus 2020

Opschorten uitfaseren van GroeiFaciliteiten

tot medio 2023

via www.rvo.nl

tot medio 2023

TOA-krediet doorstart

t/m 31 mei 2024

via www.qredits.nl

t/m 31 mei 2024

Garantiefonds evenementenbranche (TRSEC)

t/m 30 september 2022

via www.rvo.nl

1 juli 2021 t/m 31 december 2021

Ongedekte Vaste Kosten land- en tuinbouwbedrijven (OVK) Q4 2021

gelijk aan deadline TVL

via www.rvo.nl

Q4 2021

Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE)

sinds januari 2022

via www.rvo.nl

(Verlopen) TOZO 1 t/m 5*
(verlopen) Leverancierskrediet*
(Verlopen) COL*
Maatregelen voor specifieke
sectoren

Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO)

via www.DUS-t-.nl

Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccomodaties (TVS)

via www.DUS-t-.nl

eenmalig

(Verlopen) Ongedekte Vaste Kosten land- en tuinbouwbedrijven (OVK)
Q1 t/m Q3 2021*
(Verlopen) Opengestelde Monumenten-lening*
(Verlopen) Nederlandse invulling voor visserij en
aquacultuurondernemers*
(Verlopen) Opslag voor Annuleringskosten Reizen (AR)*
(Verlopen) Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD)*
(Verlopen) Stimuleringsregeling E-Health subsidie voor zorgverleners
(SET)*
(Verlopen) Zorgverzekeraars Nederland*
(Verlopen) Steunfonds lokale en regionale media*
(Verlopen) Noodfonds muziek*
(Verlopen) SET Covid-19 (€50.0000 E-Health eenmalige bijdrage voor
zorgverleners)*
(Verlopen) Steunmaatregelen omzetdaling sierteelt en
voedingstuinbouw en fritesaardappeltelers*
Omzetbelasting
(Verlopen) Geen btw op mondkapjes*

op factuur vermelden

25 mei 2021 t/m 30 september 2021

ja, wordt automatisch toegekend bij TVL

(Verlopen) Geen btw op COVID-19-vaccins en testen cf LCI-richtlijn*

op factuur vermelden

21 december 2020 t/m 30 september 2021

(Verlopen) Geen btw op COVID-19-zelftestkits en testen met CEmarkering*
(Verlopen) Geen btw-gevolgen uitlenen medisch personeel*

op factuur vermelden

13 april 2021 t/m 30 september 2021

op factuur vermelden

16 maart 2020 t/m 30 september 2021

(Verlopen) Geen btw-gevolgen schenking medische hulpgoederen*

op factuur vermelden

16 maart 2020 t/m 30 september 2021

(Verlopen) Verlaagd btw-tarief voor online sportlessen in
groepsverband*

op factuur vermelden

gedurende de sluiting

(Verlopen) Verlaagd btw-tarief voor online individuele sportlessen*

Particulieren
Toeslagen
(Verlopen) Vergoeding kinderdagopvang*

automatisch

automatisch

gedurende de sluiting

TONK

veelal verlopen, per gemeente geldt
wellicht maatwerk

via gemeente

1 januari 2021 t/m 30 september 2021

Grensarbeiders Nederland-Duitsland

via werkgever

11 maart 2020 t/m 31 mei 2022

Grensarbeiders Nederland-België

via werkgever

11 maart 2020 t/m 31 mei 2022

Kostenvergoedingen

(Verlopen) Onbelaste vaste reiskostenvergoeding*

Grenssituaties

