
Goedemorgen, 

 

Wij hopen dat u nog steeds gezond bent in deze moeilijke tijden. Houdt vol, de zon 

schijnt al buiten en hopelijk ook snel voor onze gezondheid en economie. Veel 

sterkte de komende tijd! 

 

Wij willen u middels deze nieuwsbrief een update geven van de ontwikkelingen 

m.b.t. de mogelijkheden voor het aanvragen van bijstand, een lening en 

tegemoetkoming voor de ondernemers die hun winkel / bedrijf moesten sluiten. Blijft 

u ook vooral ook kijken op de volgende websites: https://www.coronaregelingen.nl/ 

en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. Natuurlijk staan 

wij ook altijd voor u klaar bij vragen en ondersteuning. 

 

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel NOW  

U kunt de subsidie sinds gisteren aanvragen bij het UWV met een formulier op hun 

website. Raadpleeg op de website welke gegevens u bij de hand moeten hebben 

voor de aanvraag. U kunt de aanvraag indienen tot 31 mei 2020. Wij hebben een 

rekenmodel gemaakt, die wij samen met u a.d.h.v. de gegevens kunnen invullen. 

Hierna kunt u een besluit nemen over de periode waarover u de tegemoetkoming 

wilt aanvragen. Een voorbeeld rekenmodel hebben wij bijgesloten en de cijfers 

hierin zijn willekeurig gekozen en dienen als voorbeeld. Met dit voorbeeld kunt u zien 

welke gegevens u nodig heeft om de aanvraag te kunnen doen. Wij kunnen 

natuurlijk de cijfers aanleveren van 2019 en de loonkosten van januari 2020. 

 

 
 

https://www.coronaregelingen.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19


 

Update Dga  

Als dga kunt u tijdelijk het dga-loon verlagen als u in liquiditeitsproblemen verkeert. 

Dat kan niet met terugwerkende kracht. Wel moet u eind 2020 uw loon weer 

terugbrengen naar het loon dat voor u gebruikelijk is. Wanneer u dit wenst te doen, 

dan vernemen wij dit graag uiterlijk 13 april as., zodat wij dit voor de volgende 

verwerking kunnen aanpassen. 

 

Update Noodloket – compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS)  

De tegemoetkoming van € 4.000,– geldt per onderneming. Heeft u een 

onderneming (eenmanszaak) met drie vestigingen, dan geldt toch maar eenmaal 

de tegemoetkoming van € 4.000,–. 

 

Update Bijzonder uitstel van betaling van belastingen  

Op de ondernemerssite van de Belastingdienst is het online formulier geplaatst 

‘Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden’. 

Met dit formulier kunt u automatisch in 1 keer uitstel aanvragen voor alle aanslagen 

inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en 

loonheffingen. U logt in met uw DigiD (ook als u een bv heeft, dan de DigiD van u of 

een werknemer). 

 

Zie de site van de Belastingdienst, ga naar Coronavirus – ga naar U bent 

ondernemer en klik aan de Update: Online bijzonder uitstel van belasting 

aanvragen. 

 

Meer belastingsoorten 

 

Het bijzonder uitstel gold al voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, 

omzetbelasting (btw) en loonbelasting. Bijzonder uitstel kunt u nu ook aanvragen 

voor kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen 

(EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns 

(minerale oliën, alcohol en tabak), verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en 

vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. U kunt tot 19 juni 2020 uw 

uitstelverzoek indienen voor de bovengenoemde belastingsoorten. Ook voor 

douanerechten kunt u een uitstelverzoek indienen als u financieel in problemen bent 

en u deze niet kunt betalen. 

 

Administratieve versoepelingen 

 

Als u langer dan 3 maanden uitstel wilt, dan vervalt de eis van een zogenaamde 

‘verklaring van een derde-deskundige’ als de totale belastingschuld waarvoor u 

uitstel aanvraagt minder is dan € 20.000,–. Dan kunt u volstaan met bewijs waaruit 

blijkt dat de omzetcijfers/bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald t.o.v. de 

voorgaande maanden. Vraagt u voor meer dan € 20.000,– belastingschuld uitstel 

aan voor langer dan drie maanden, dan blijft een ‘verklaring van een derde-

deskundige’ bestaan. De staatssecretaris Vijlbrief van Financiën laat nog weten hoe 

en wat u moet laten aanleveren met de verklaring en door wie. 

 

 

 

 



Ondernemers met g-rekening 

 

Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee normaal gesproken 

alleen de loonheffingen en de btw aan de Belastingdienst kunnen worden betaald. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor ondernemers in de uitzendbranche en de bouw. Heeft u 

een g-rekening, dan kunt u de Belastingdienst verzoeken de g-rekening vrij te geven 

ter hoogte van het bedrag waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. Zie de 

instructie op de website van de Belastingdienst hoe u het verzoek voor deblokkering 

van de g-rekening kunt doen (ga op de site naar ondernemers – coronavirus: 

belastingmaatregelen voor ondernemers – deblokkeren g-rekening). 

 

Update Energiebelasting  

Energieleveranciers krijgen uitstel van betaling van de energiebelasting (EB) en 

heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor de maanden april, mei en juni 

2020, inclusief de btw over deze belastingen. 

 

Voorwaarde is dat de energieleveranciers de EB, ODE en btw daarover, ook niet in 

rekening brengen bij hun klanten. In oktober 2020 worden de EB en ODE met btw, via 

een aanvullende factuur alsnog in rekening gebracht en betaald door de 

energieleveranciers. 

 

Mocht u vragen hebben, dan vernemen wij dit graag van u! 

 

Met vriendelijke groet, 

  

IJsbrand Eikelenboom en Richard Boeters 

Adviseurs 

 

RYM administratie & advies B.V. 

Bezoekadres: Kerklaan 10, De Lier 

Postadres: Postbus 3, 2678 ZG De Lier 

Telefoon: +31 6 23 59 71 98 | +31 6 51 86 92 37 
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