Nieuwsbrief 31-3-2020
Hopelijk is iedereen nog gezond in deze moeilijke tijden. Alvast veel gezondheid
gewenst en sterkte de komende periode!
Wij wilden 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.
Daarnaast kunnen wij u melden dat u de BTW stukken gewoon bij ons langs kunt
brengen. We zullen het contact kort houden en zoveel mogelijk gepaste afstand
bewaren. Laat u even weten als u langs wilt komen en ook op welke tijd, dan
kunnen we dit goed inplannen. Veel klanten zijn bij ons al gewend om de facturen
en bonnen digitaal in te scannen en te mailen in pdf formaat. Blijft u dit vooral doen!
Als u nog niet bent aangesloten, dan kunnen wij dit voor u direct in orde maken.
Laat het ons weten!
Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo)
Er is een ‘Tozo-overbruggingsregeling check’ gepubliceerd, waarin je kunt
controleren of je voor de Tozo in aanmerking komt.
Zie: www.krijgiktozo.nl. Als je de vragen hebt ingevuld, dan kom je automatisch op
de website van de gemeente terecht waar je je aanvraag kunt indienen. Gebruik je
DigiD om de aanvraag digitaal in te dienen.
Let op: het kan zijn dat de uitkomst negatief is. Het is slechts een indicatie. Kijk naar
de voorwaarden of je eraan voldoet. Denk je er wel aan te voldoen, dien dan toch
de aanvraag in.
Aanvullende voorwaarden voor de Tozo-regeling is:
Je moet je bedrijf vóór 17 maart 2020, 18.45 uur zijn gestart. Dus niet vóór 1 januari
2020 maar vóór 17 maart 2020, 18.45 uur.
Daarnaast moet je wonen in de gemeente waar je de aanvraag indient. Dus als je
bedrijf in een andere gemeente is gevestigd, dan moet je niet de aanvraag
indienen waar je bedrijf is gevestigd, maar waar je woont.
Tozo en dga
De dga, die meer dan 50% van de aandelen in de bv heeft, kan ook gebruik maken
van deze tijdelijke regeling. Dit blijkt ook uit de check op www.krijgiktozo.nl.
Noodloket – compensatieregeling getroffen sectoren:
Update Noodloket – compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS)
Inmiddels is bekend welke bedrijven nu wel en niet voor de compensatieregeling in
aanmerking komen. Dat is afhankelijk van de SBI-code van de hoofdactiviteit van je
bedrijf waarmee je bedrijf is ingeschreven in het Handelsregister van de KvK. Deze
SBI-code staat op het KvK-uittreksel van je bedrijf. Kijk op de website van
www.rvo.nl en controleer met de ‘Zoektool SBI-codes’ met welke code van je
hoofdactiviteit je staat ingeschreven bij de KvK. Je ziet dan direct of je voor de
compensatie in aanmerking komt of niet.
De Rijksoverheid heeft toegezegd ook extra groepen ondernemers in de nonfoodsector, zoals winkeliers, vanaf 30 maart 2020 gebruik kunnen maken van de

TOGS. De lijst met branches en sectoren wordt maandag 30 maart 2020
geactualiseerd.
Denk je dat je ook recht hebt op een eenmalige gift van € 4.000,– netto om de
eerste vaste lasten te kunnen betalen, maar sta je geregistreerd onder een andere
SBI-code in het Handelregister bij de KvK, dan kun je dit melden bij RVO.nl.
De lijst van de bedrijven en de SBI-codes vind je hier: https://www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes
Vanaf vrijdag 27 maart 2020 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen bij
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl).
Je hebt 3 maanden de tijd (t/m vrijdag 26 juni 2020) om een aanvraag in te dienen
om een tegemoetkoming van € 4.000,– te ontvangen.
De voorwaarden om voor de TOGS-regeling in aanmerking te komen zijn:
De hoofdactiviteit van je bedrijf, zoals bekend bij de KvK, moet overeenkomen met
één van de hoofdactiviteiten die zijn opgenomen in de beleidsregel.
Je mag je onderneming niet aan huis hebben. Dit geldt niet voor eigenaren van een
kroeg of restaurant die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom
hebben.
Je verwacht dat je bedrijf vanaf 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 minimaal een
omzetverlies van € 4.000,- heeft.
Je verwacht tenminste € 4.000,- aan vaste lasten te hebben in de periode van 16
maart 2020 t/m15 juni 2020. Ook na gebruik van andere door de overheid
beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
Je bedrijf heeft maximaal 250 medewerkers in dienst.
Je onderneming is vóór 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het
Handelsregister KvK.
Je onderneming is geen overheidsbedrijf.
Je onderneming is niet failliet.
Je onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling
ingediend bij de rechtbank.
De tegemoetkoming is € 4.000,– per onderneming, dus niet per vestiging.
Bij de aanvraag moet je een bankrekeningnummer opgeven dat op naam van je
bedrijf staat.
Je mag over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000,–
aan overheidssteun hebben ontvangen.
Aanvraagprocedure: zelf of via je financieel adviseur
Je kunt de tegemoetkoming aanvragen op de website van Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (www.rvo.nl ; ga naar Tegemoetkoming schade COVID19).
Je kunt je financieel adviseur vragen om de aanvraag voor je in te dienen of je kunt
het zelf doen. Als je financieel adviseur het voor je doet moet je hem/haar
machtigen met het ‘Machtigingsformulier Tegemoetkoming schade COVID-19’ dat
je kunt downloaden op de website van www.rvo.nl
Je moet inloggen met je DigiD of met eHerkenning (niveau 1).
Zie de aanvraagprocedure op de website van RVO.
Hoe verder?

Heb je het formulier ingevuld en verzonden, dan ontvang je een bevestiging per email.
RVO probeert binnen 2 weken een besluit te nemen. Lukt het niet dan ontvang je
bericht.
Na het besluit betalen zij binnen een paar werkdagen uit.
De controle of je aanvraag klopt, wordt achteraf gedaan. Voldoe je niet aan de
voorwaarden, dan wordt het bedrag teruggevorderd.
Update Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW)
Je kunt de aanvraag nog niet indienen bij het UWV; dit zal op korte termijn geregeld
worden. De Rijksoverheid heeft een aantal vragen en antwoorden gepubliceerd
over de NOW-regeling
Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming
in de loonkosten via de NOW-noodmaatregel?
Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén
ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn
werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen
wordt.
De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;
De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan
worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden
worden gesteld);
De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval
in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de
relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de
loonsom van een werkgever;
indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de
loonsom van een werkgever;
indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de
loonsom van de werkgever.
Op basis uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van
de verwachte tegemoetkoming.
Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is
een accountantsverklaring vereist.
Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats
als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.
Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik
maken van de tegemoetkomingsregeling.
Voor de overige vragen en antwoorden ga naar de website van de Rijksoverheid ga
naar de Financiële regelingen voor ondernemers i.v.m. het coronavirus en ga naar
de vragen over de NOW.
Mocht u vragen hebben, dan vernemen wij dit graag van u!

Met vriendelijke groet,
IJsbrand Eikelenboom en Richard Boeters

