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In de afgelopen weken is er veel gesproken, gepubliceerd en vooral ook geïnterpreteerd over de 
maatregelen die er zijn om de ondernemingen te ondersteunen bij de financiële gevolgen van het 
Coronavirus. Wij merken dat daar ook veel onduidelijkheid over is, hieronder worden de 
maatregelen zoals gepubliceerd kort toegelicht. 
 
In dit memo zijn de wijzigingen als grijs gearceerde tekst toegevoegd. Naast nieuwe maatregelen 
zijn ook bestaande maatregelen gewijzigd. 
 
Het kabinet heeft de volgende maatregelen getroffen ten aanzien van de economische impact ten 
aanzien van het coronavirus: 
 
 Maatregelen Bijgewerkt tot 
   
1. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud  

(NOW 1.0) 
20 mei 2020 

2. Tweede tranche NOW (NOW 2.0) 20 mei 2020 
3. Bijzonder uitstel van betaling 21 mei 2020 
4. Extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers, 

zzp-ers (TOZO) 
27 april 2020 

5. Noodloket (TOGS) 29 april 2020 
6. Tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL) 20 mei 2020 
7. Verruiming Borgstelling MKB Krediet 15 april 2020 
8. Verlaging gebruikelijk loon dga vanwege coronacrisis 27 april 2020 
9.  Ongewijzigd doorlopen vaste reiskostenvergoeding 24 april 2020 
10. Vrije ruimte werkkostenregeling vergroot 24 april 2020 
11. Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting 27 april 2020 
12. Uitstel wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap 27 april 2020 
13. Versoepeling urencriterium 21 mei 2020 
14. Nederland leert door 20 mei 2020 
   

1. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) ter vervanging 
van de werktijdverkorting (NOW 1.0) 

 
De regeling werktijdverkorting is met ingang van 17 maart jl. vervangen door de tijdelijke 
noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). 
 
Inhoud van de regeling 
 
Anders dan bij werktijdverkorting gaat het bij de NOW om omzetvermindering en niet om 
werkvermindering. Tevens wordt er niet gekeken naar individuele werknemers, maar naar het 
(verwachte) omzetverlies van de onderneming. 
 
De NOW geldt voor werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht 
omzetverlies. De werkgever dient het loon aan de werknemers volledig door te betalen, 
maar kan bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Het UWV geeft hiervoor 
een subsidiebeschikking af. 
 
De NOW is niet gekoppeld aan de WW, de WW-rechten van werknemers worden niet aangetast. 
Binnen de NOW dient de werknemer wel 100% beschikbaar te zijn voor arbeid, er is immers geen 
sprake van verkorten van werktijd in deze regeling. 
 
In de NOW kan ook een tegemoetkoming worden aangevraagd voor werknemers met flexibele 
contracten (oproepkrachten, nul-urencontracten). 
 
Huidige voorwaarden regeling 
 
Om in aanmerking te komen voor de regeling NOW moet er aan de volgende voorwaarden worden 
voldaan: 
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- 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 te weten de maanden maart, april en 

mei 2020. 
- 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: 

o indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de 
loonsom van een werkgever; 

o indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de 
loonsom van een werkgever; 

o indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de 
loonsom van de werkgever. 

- Op basis de 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. 
 
Uitwerking regeling 
 
Hoogte subsidie 
 
De subsidie wordt als volgt vastgesteld: 
 
Percentage omzetdaling x loonsom sv x 1,3 x 0,9 
 
De subsidie wordt achteraf vastgesteld. Er wordt een voorschot verstrekt van 80% van de 
verwachte subsidie. 
 
Vaststelling omzetdaling 
 
De omzetdaling wordt vastgesteld als het verschil tussen de referentie-omzet en de omzet in de 
periode van drie aaneengesloten maanden binnen de periode 1 maart tot en met 31 juli 2020, te 
delen door de referentieomzet. 
 
De referentieomzet wordt bepaald door de omzet over het kalenderjaar 2019 te delen door 4. 
Indien de onderneming nog niet bestond op 1 januari 2019 gelden andere regels. Voor de 
definitie van omzet wordt aangesloten bij de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht. 
 
Werkgevers kunnen kiezen of zij de omzetdaling berekenen over de meetperiode startend op 1 
maart, 1 april of 1 juni. Het moet wel gaan om een aaneengesloten periode van 3 maanden. 
Concreet kan de werkgever dus kiezen voor de periode: 

- Maart | april | mei 2020 
- April | mei | juni 2020 
- Mei | juni | juli 2020 

 
Deze keuze moet worden gemaakt bij de aanvraag. 
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Concern 
 
Indien er sprake is van een concern dient voor de bepaling van de omzetdaling uitgegaan te 
worden van de omzet van het gehele concern. Het kabinet heeft op 22 april 2020 aangekondigd 
de concernbepaling aan te passen. Concerns met minder dan 20% omzetverlies kunnen van een 
afwijkingsmogelijkheid gebruik maken. Daardoor kunnen zij toch voor individuele 
werkmaatschappijen NOW-subsidie aanvragen op basis van de omzetdaling van de 
werkmaatschappij. Voor concerns die wel een omzetdaling van minimaal 20% hebben geldt de 
afwijkingsmogelijkheid niet. 
 
Aan de afwijkingsmogelijkheid voor concerns worden de volgende extra voorwaarden verbonden: 

- De werkmaatschappij moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben. 
- Het concern moet voordat de NOW subsidie wordt aangevraagd verklaren over 2020 geen 

dividend en bonussen of winstdeling aan de Raad van bestuur en directie uit te keren of 
eigen aandelen terug te kopen tot en met de datum van de aandeelhoudersvergadering in 
2021 waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld. Er geldt een uitzondering als 
op basis van afspraken met de Belastingdienst of wettelijke bepalingen dividend moet 
worden uitgekeerd. Wordt toch in strijd met de verklaring gehandeld, dan betekent dat 
automatisch dat de NOW-subsidie op nihil wordt gesteld. 

- De werkmaatschappij (werkgever) moet voordat hij de NOW-subsidie aanvraagt een 
schriftelijke overeenkomst met de betrokken vakbonden of (bij minder dan 20 
werknemers) met de personeelsvertegenwoordiging hebben over werkbehoud bij de 
werkmaatschappij. 

- De werkmaatschappij mag niet als personeel-BV binnen het concern fungeren. 
- Er mag binnen het concern niet geschoven worden met omzet of personeel en de omzet 

moet met consequente toepassing van waarderingsregels, interne verrekenprijzen en 
mutaties in de voorraad gereed product worden vastgesteld, Dit alles om te voorkomen 
dat de NOW-subsidie doelbewust wordt gemaximaliseerd. Als dat toch gebeurt moet de 
omzetdaling daarvoor worden gecorrigeerd. Bij de definitieve subsidievaststelling moet de 
werkgever hierover stukken aanleveren. 

- De accountant moet controleren en verklaren dat aan al deze voorwaarden is voldaan. In 
de nog uit te werken standaarden voor accountants wordt dit nog nader gedefinieerd. 

 
Bij not-for-profitorganisaties dienen de reguliere baten die voortvloeien uit normale activiteiten 
van de rechtspersoon voor deze regeling aan te merken als omzet. 
 
Voorbeeld 
 
 Berekening € 

   
Omzet volgens jaarrekening 2019  1.000.000 
Referentieomzet 1.000.000 / 4 250.000 
   
Verwachte omzet in 3 maands-periode  50.000 
Omzetdaling (250.000-50.000)/250.000 80% 

 
Loonsom 
 
De loonsom wordt vastgesteld op basis van het sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige 
dienstbetrekking. De loonsom wordt verhoogd met een forfaitaire opslag van 30% ter dekking 
van werkgeverspremies, pensioenpremies en opbouw vakantiegeld. 
 
Het loon per werknemer wordt gemaximeerd op € 9.538 per maand. 
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Voor de bepaling van het voorschot wordt uitgegaan van de loonsom januari 2020 
vermenigvuldigd met 3. Indien er over januari 2020 geen loongegevens zijn wordt uitgegaan van 
november 2019. Indien er geen gegevens bekend zijn over zowel januari 2020 als november 
2019 bestaat er geen recht op subsidie. Correcties op de ingediende loonaangiften na 15 maart 
2020 neemt het UWV niet mee. 
 
Als geen gegevens bekend zijn over zowel januari 2020 als november 2019 bestond aanvankelijk 
geen recht op subsidie. De NOW wordt met terugwerkende kracht aangepast voor werkgevers die 
over januari 2020 een nihil loonsom hadden, of geen loonsom hadden in januari 2020 en 
november 2019. Zie hierna onder Seizoenswerk/overname. 
 
Indien er sprake is van verloning van een 4-weeks periode dan wordt het loon over 4 weken 
omgerekend naar het loon over een maand door het te verhogen met 8,33%. Als benadering van 
de loonsom in maart, april en mei 2020 worden de 4weeks perioden genomen die de meeste 
overlap hebben met die maanden, te weten het derde tot en met vijfde tijdvak van 2020 (24 
februari 2020 tot en met 17 mei 2020). 
 
Indien er meerdere loonheffingennummers zijn, dienen meerdere aanvragen te worden ingediend. 
De subsidiabele loonsom wordt vastgesteld per loonheffingennummer. 
 
Voorbeeld 
 Berekening € 

   
Loonsom januari  10.000 
Totale loonkosten 3 x 10.000 30.000 
Verwacht omzetverlies 80%  
Verwachte subsidie 80% x 30.000 x 1,3 x 0,9 28.080 
Voorschot subsidie 80% x 28.080 22.464 

 
Aanvraag periode 
 
De aanvraagperiode voor de subsidie loopt van 14 april 2020 tot en met 31 mei 2020. Met ingang 
van 6 april 2020 kunnen er aanvragen worden ingediend. 
 
Aanvragen kunnen alleen worden ingediend via het daarvoor ontworpen formulier dat via 
www.uwv.nl beschikbaar wordt gesteld.  
 
Reeds ingediende werktijdverkortingsaanvragen 
 
De NOW komt tijdelijk in de plaats van de huidige werktijdverkortingsregeling (WTV). Reeds 
ingediende WTV aanvragen worden beschouwd als ingediende aanvragen voor de NOW. Wel zal 
aanvullende informatie worden opgevraagd. De indieners ontvangen daarover bericht. 
 
Als u al een ontheffingsvergunning heeft ontvangen voor werktijdverkorting, dan zal deze 
vergunning van kracht blijven voor de termijn waarvoor de vergunning is verleend. Bij een 
eventuele verlenging moet u een beroep doen op de NOW. 
 
Achteraf formele vaststelling en afrekening 
 
Binnen 22 weken na afloop van de driemaandsperiode waarin de omzetdaling is opgetreden, dient 
de werkgever een formele vaststelling van de subsidie aan te vragen. Ook dit moet elektronisch 
via de website van het UWV. 
 
Werkelijke omzetdaling en accountantsverklaring 
Op basis van de door de werkgever aan te leveren gegevens over de omzetdaling wordt 
vastgesteld hoe groot de daadwerkelijke omzetdaling is geweest. Ook wordt beoordeeld of aan 
alle verplichtingen in het kader van de regeling is voldaan.  

http://www.uwv.nl/
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In beginsel moet de werkgever bij de werkelijke omzetdaling een accountantsverklaring of 
derdenverklaring bijvoegen. Niet altijd is een accountantsverklaring of derdenverklaring nodig. 
Een accountantsverklaring is verplicht als het ontvangen voorschot € 100.000 of meer is of als het 
vast te stellen subsidiebedrag € 125.000 of meer is. Een derdenverklaring is noodzakelijk als het 
ontvangen voorschot € 20.000 of meer is of als het vast te stellen subsidiebedrag € 25.000 of 
meer is.  
 
Bij deze bedragen wordt uitgegaan van het subsidiebedrag dat wordt toegekend aan de 
natuurlijke persoon, rechtspersoon of concern (dus niet per loonheffingennummer). 
 
Concerns die van de afwijkingsmogelijkheid voor concerns gebruik maken, moeten altijd een 
accountantsverklaring overleggen. 
 
Werkelijke loonsom en correcties 
Het UWV bepaalt bij de formele vaststelling van de subsidie de loonsom opnieuw per maand met 
de methode zoals die is toegepast bij de aanvraag van het voorschot, rekening houdend met de 
volgende correcties: 

- Uitkeringen die het UWV via de werkgever heeft uitbetaald en die in de loonsom zijn 
begrepen worden geëlimineerd. 

- Eventuele uitbetaling van een dertiende maand (en soortgelijk loon) wordt niet 
meegenomen in de vaststelling van de loonsom. 

- Uitbetaling vakantiegeld wordt niet meegenomen in de vaststelling van de loonsom, tenzij 
de werkgever niet reserveert voor vakantiegeld. 

- Als de werkgever niet reserveert voor vakantiegeld wordt de loonsom vermenigvuldigd 
met factor 0,926. 

- De maximering van € 9.538 per werknemer vindt plaats na voornoemde correcties. 
 
Indien de daadwerkelijke loonsom over de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 lager is 
dan drie keer de loonsom januari 2020 dan wordt de subsidie verlaagd met 90% van dat verschil 
x 1,3. 
 
Voorbeeld 
 Berekening € 

   
Loonsom januari  10.000 

Totale loonkosten 3 x 10.000 30.000 
Werkelijk loonkosten maart-april-mei  20.000 

Verschil in loonsom  10.000 

   
Verwacht omzetverlies 70%  
Werkelijk omzetverlies 60%  
   
   
Bepaling subsidie bij aanvraag   
Voorschot subsidie 70% x 30.000 x 1,3 x 0,9 24.570 

   
Uitbetaling voorschot subsidie 80% x 24.570 19.656 

   
Bepaling definitieve subsidie   
Voorschot subsidie  24.570 
Vermindering subsidie als gevolg van    
* lagere loonkosten 10.000 x 1,3 x 0,9 -11.700 
* lager omzetverlies 10% x 30.000 x 1,3 x 0,9 -3.510 

Definitieve subsidie  9.360 
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  € 

   
Verrekening uitbetaling   
Ontvangen voorschot  19.656 
Definitieve subsidie  9.360 

Terugbetalen  10.296 

 
Let op: Je zou verwachten dat de definitieve afrekening 60% x 20.000 x 1,3 x 0,9 = € 14.040 
bedraagt. De definitieve afrekening is echter € 4.680 lager als gevolg van een lagere loonsom. 
Een lagere loonsom leidt tot een grotere terugbetaling op het ontvangen voorschot, omdat er 
geen rekening wordt gehouden met het omzetverlies. Het is dus van belang om de loonsom 
zoveel mogelijk gelijk te houden aan die over januari 2020. 
 
Een hogere loonsom leidt niet tot een hogere vaststelling van de subsidie. 
 
Bij de vaststelling van de werkelijke loonsom neemt het UWV de gegevens uit de uiterlijk op 19 
juli ingediende of gecorrigeerde loonaangiften. 
 
 
Extra verlaging bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen 
Als een werkgever na 17 maart 2020 toch ontslag aanvraagt bij het UWV en die ontslagaanvraag 
niet binnen 5 werkdagen daarna weer intrekt, wordt bij de definitieve vaststelling van de subsidie 
een extra vermindering doorgevoerd ter grootte van 150% van de loonsom (x 3 x 1,3 x 90%) van 
die ontslagen werknemer. Stel het loon van deze werknemer bedraagt € 2.000, dan is de 
subsidievermindering € 2.000 x 150% x 3 x 1,3 x 90% = € 10.530. 
 
Seizoenswerk/overname 
De NOW hield oorspronkelijk geen rekening met seizoenspatronen, doordat het uitging van de 
maand januari in de berekeningen. De NOW 1.0 regeling wordt met terugwerkende kracht 
aangepast. De aanpassing is een extra compensatie voor werkgevers die wegens een 
seizoenspatroon of andere redenen een te lage, niet representatieve loonsom in januari 2020 
hadden ten opzichte van de subsidieperiode maart tot en met mei 2020. 
 
De aanpassing geldt ook voor werkgevers die in januari 2020 een nihilloonsom of in januari 2020 
en november 2019 helemaal geen loonsom hadden. Het UWV gaat in voorkomend geval deze 
werkgevers benaderen, als zij eerder een afwijzende beschikking hebben ontvangen. 
 
De aanpassing werkt als volgt: als de loonsom van maart tot en met mei 2020 hoger is dan de 
loonsom van 3xjanuari 2020, wordt de loonsom van die drie maanden bij de vaststelling van de 
NOW-subsidie als uitgangspunt genomen. De loonsommen van april en mei worden wel 
gemaximeerd op de loonsom van maart.  
 
Voorbeeld 
 Berekening € 

   
Loonsom januari  10.000 

Totale loonkosten 3 x 10.000 30.000 

   
Werkelijke loonkosten maart  15.000 
Werkelijke loonkosten april  20.000 
Werkelijke loonkosten mei  20.000 

Werkelijk loonkosten maart-april-mei  55.000 

   

Verschil in loonsom  25.000 

   
Verwacht omzetverlies 70%  
Werkelijk omzetverlies 70%  
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  € 

   
Bepaling subsidie bij aanvraag   
Voorschot subsidie 70% x 30.000 x 1,3 x 0,9 24.570 

   
Uitbetaling voorschot subsidie 80% x 24.570 19.656 

   
Bepaling definitieve subsidie   
Voorschot subsidie  24.570 
Vaststelling loonsom   
Maand maart 15.000  
Maand april (maximaal maart) 15.000  
Maand mei (maximaal maart) 15.000  

Maximale loonsom maart-mei 45.000  
Verhoging subsidie agv loonsom 70% x 15.000 x 1,3 x 0,9 12.285 

Definitieve subsidie  36.855 

   
Verrekening uitbetaling   
Ontvangen voorschot  19.656 
Definitieve subsidie  36.855 

Aanvullende compensatie  17.199 

 
 
Deze aanpassing leidt tot een aanvullende compensatie, maar pas op het moment van de formele 
vaststelling van de subsidie. De berekening van het voorschot blijft ongewijzigd. Uitbetaling van 
de aanvullende compensatie vindt dus plaats na afloop van de eerste subsidieperiode, maar niet 
eerder dan september 2020. 
 
Het UWV past die aanvullende compensatie automatisch toe bij die werkgever voor wie dit 
voordelig uitpakt. 
 
Doel regeling 
 
De regeling is bedoeld om tijdelijk financiële ondersteuning te kunnen geven. De regeling staat 
los van de WW. 
 
Dit houdt dus ook in dat de werknemers volledig blijven doorwerken en er geen aanspraken op de 
WW worden gedaan. 
 
Meewegen NOW bij ontslagaanvragen 
 
Het UWV neemt ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen nog steeds in behandeling. 
Het UWV houdt bij de beslissing omtrent het ontslag rekening met de NOW regeling. Dit sluit aan 
bij de doelstelling van de NOW dat ontslag zoveel mogelijk voorkomen moet worden. 
 
Voor ontslagaanvragen die zijn ingediend na 1 april 2020 geldt dat de werkgever aannemelijk 
moet maken dar de NOW-subsidie in zijn geval geen voor de hand liggende oplossing is.  
 

2. Tweede tranche NOW (NOW 2.0) 
 
De teksten zijn ontleend aan de brief het Ministerie van Economische Zaken van 20 mei 2020 aan 
de Tweede Kamer betreffende het Noodpakket 2.0. Hieruit is nog niet met zekerheid te zeggen 
hoe/wat deze tekst wordt vertaald naar de regeling. 
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Het verbod op dividenduitkeringen is niet eenduidig weergegeven. Zo is het onduidelijk of een nu 
genomen besluit met betrekking tot winstuitkeringen uit de vrije reserves ultimo 2019 ook onder 
dit verbod valt. 
 
In de NOW 2.0 wordt dezelfde systematiek toegepast als in de NOW 1.0. Werkgevers die te 
maken hebben met minimaal 20% verwachte omzetdaling, kunnen bij het UWV een 
tegemoetkoming aanvragen, ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom gerelateerd aan de 
omzetdaling. 
 
Vaststelling omzetdaling 
 
De omzetdaling wordt vastgesteld als het verschil tussen de referentie-omzet en de omzet in de 
periode van drie aaneengesloten maanden binnen de periode 1 juni tot en met 31 augustus  
2020, te delen door de referentieomzet. Voor een werkgever die al een beroep heeft gedaan op 
NOW 1.0 moet deze periode aansluiten op de omzetperiode van de NOW 1.0. 
 
Deze keuze moet worden gemaakt bij de aanvraag. 
 
Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat subsidies die een ondernemer ontvangt wegens 
de coronacrisis als omzet meetellen. 
 
Loonsom  
 
De referentiemaand voor de loonsom is maart 2020. Als peildatum voor het indienen van 
(correcties op) de loonaangifte geldt 15 mei 2020. 
 
Opslag werkgeverslasten 
 
De forfaitaire opslag bedraagt 40%. 
 
Verbod op uitkering dividend/bonus/winst en inkoop eigen aandelen 
 
Bedrijven die gebruik maken van de NOW 2.0 mogen over het jaar 2020 geen dividend of 
bonussen uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Dit moet bij aanvraag expliciet verklaard 
worden. 
 
Het verbod om bonussen uit te keren is beperkt tot de bonussen aan de directie of het bestuur. 
Bonussen die worden verstrekt aan overige medewerkers vallen niet onder deze beperking. Onder 
bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen verstaan. 
 
Het verbod geldt tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 waarin de jaarrekening over 
2020 wordt vastgesteld. Het verbod geldt ook voor andere ondernemingen en instellingen die niet 
via een aandeelhoudersvergadering werken, zoals een coöperatie. 
 
Het verbod geldt niet voor dividend, bonussen en aandelen over 2019, aangezien de beslissingen 
daarover al genomen waren, maar pas in 2020 tot uitbetaling daarvan is overgegaan. 
 
Om ervoor te zorgen dat het verbod proportioneel en controleerbaar is, geldt het alleen voor 
bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is. De 
hoogte van dat grensbedrag wordt nog bekend gemaakt. 
 
Scholing 
 
Een aanvullende voorwaarde onder de NOW 2.0 is een inspanningsverplichting voor de werkgever 
om hun werknemer te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. De scholing zelf is geen 
onderdeel van de NOW 2.0.  
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Ter ondersteuning van de inspanningsverplichting komt het kabinet met een flankerend 
crisispakket onder de noemer “ NL leert door”. Zie voor een nadere toelichting artikel 14 van dit 
memo. 
 
Aanvraag voorschot 
 
Subsidieaanvragen staan open voor zowel werkgevers die een aanvraag voor NOW 1.0 hebben 
gedaan, als werkgevers die voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW. 
 
Het kabinet streeft naar openstelling van NOW 2.0 per 6 juli 2020. Aanvragen kunnen tot en met 
31 augustus 2020 worden ingediend. 
 
Op basis van de aanvraag voor de NOW 2.0 verstrekt UWV een voorschot van 80% van het 
subsidiebedrag aan de werkgever. 
 
Formele vaststelling subsidie 
 
Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke omzetdaling is geweest en of er sprake is van een 
daling van de loonsom over de maanden juni, juli en augustus 2020. Bij de definitieve vaststelling 
van de subsidie kan een nabetaling of terugvordering aan de orde zijn. 
 
Indien er zowel voor NOW 1.0 als NOW 2.0 of alleen voor NOW 2.0 een aanvraag is ingediend, 
kan vaststelling niet eerder dan na afloop van NOW 2.0 worden aangevraagd. Een datum 
daarvoor wordt nog bekend gemaakt. 
 

3. Bijzonder uitstel van betaling 
 
Het bijzonder uitstel van betaling kan worden aangevraagd voor onder andere: 

- Inkomstenbelasting 
- Zorgverzekeringswet 
- Vennootschapsbelasting 
- Omzetbelasting 
- Loonheffingen 

 
Aanvraag 
 
Voor de genoemde belastingen kan ineens uitstel van betaling worden aangevraagd. Wachten 
totdat voor alle vijf aanslagen zijn opgelegd is niet nodig, 1 aanslag is voldoende. De aangiften 
loonheffingen en omzetbelasting dienen voor de reguliere datum ingediend te zijn bij de 
belastingdienst.  
 
Het uitstel kan zowel online als per brief worden aangevraagd. Middels het online formulier kan 
alleen voor een periode van 3 maanden uitstel worden aangevraagd. Schriftelijk kan ook voor 
langere periode uitstel aangevraagd worden. 
 
Online:  
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-
maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis 
 
Schriftelijk:  
Belastingdienst 
Postbus 100 
6400 AC HEERLEN 
 
In de brief dient aangegeven te worden dat u door de uitbraak van het coronavirus in 
betalingsproblemen bent gekomen. Er wordt automatisch 3 maanden uitstel van betaling 
verleend. Zie bijlage bij dit memo voor een voorbeeldbrief. 
 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis
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Indien de termijn van 3 maanden niet toereikend is, kan voor een langere periode uitstel worden 
aangevraagd.  
 
Aanvullend heeft het kabinet op 20 mei aangekondigd dat bij een uitstel van langer dan 3 
maanden de eis gaat gelden dat de ondernemer verklaart geen dividenden en bonussen uit te 
keren of eigen aandelen inkoopt, De vormgeving van deze verklaring wordt nader uitgewerkt. 
 
Indien de totale belastingschuld lager is dan € 20.000 volstaat alleen het schriftelijke verzoek. 
Indien de totale belastingschuld hoger is dan € 20.000 dan dient een verklaring van een derde 
deskundige worden bijgevoegd. 
 
De derde deskundige is: 

- Externe consultant 
- Externe financier 
- Branche-organisatie 
- Belastingadviseur 
- Accountant 

 
De verklaring van de derde deskundige moet in ieder geval de volgende elementen bevatten: 

• Een verklaring dat aannemelijk is dat er sprake is van werkelijke betalingsproblemen op 
het moment van het verzoek om uitstel of naar verwachting op korte termijn daarna. Bij 
korte termijn valt te denken aan de periode waarin coronabeperkingen van het kabinet 
voor desbetreffende ondernemers gelden (bijvoorbeeld sluiting van de horeca, 
sportaccommodaties en het verbod op evenementen) 

• Een verklaring dat aannemelijk is dat deze betalingsproblemen hoofdzakelijk door de 
coronacrisis zijn onstaan. 

• Een liquiditeitsprognose die volgens de derde-deskundige plausibel is. Deze prognose is 
opgesteld aan de hand van de feiten en omstandigheden die op het moment van het 
indienen van het verzoek om uitstel van betaling bekend zijn. 

• In de toelichting bij de verklaring geeft de derde-deskundige aan welke documenten of 
gegevens door de ondernemer zijn verstrekt, zo nodig voorzien van een nadere 
toelichting. Een zogenaamde assuranceverklaring die aangeeft dat de ondernemer voldoet 
aan de voorwaarden is niet vereist. 

 
Periode van uitstel 
 
Het uitstel geldt voor een periode van 3 maanden vanaf de dagtekening van het verzoek om 
uitstel van betaling. Voor latere aanslagen waarvoor automatisch uitstel van betaling wordt 
verleend schuift de termijn niet mee. De datum van de dagtekening van het eerste verzoek tot 
uitstel is bepalend voor de datum tot wanneer uitstel wordt verleend. Alle aanslagen waarvoor 
uitstel van betaling wordt verleend dienen dus voor die termijn betaald te zijn. 
 
Voorbeeld 
 
De naheffingsaanslag loonheffingen over het tijdvak februari wordt met dagtekening 21 april 2020 
ontvangen, de uiterste betaaldatum is 5 mei 2020. Met dagtekening 1 mei 2020 wordt het 
verzoek tot bijzonder uitstel ingediend. De invordering wordt dan opgeschort tot 1 augustus 2020. 
 
Met dagtekening 21 mei volgt de naheffingsaanslag loonheffingen maart 2020. Er hoeft niet 
afzonderlijk uitstel aangevraagd te worden. De belastingdienst schort ook voor deze aanslag de 
invordering automatisch op tot 1 augustus 2020. Beide aanslagen moeten dus 1 augustus 2020 
betaald zijn. 
 
Boete 
 
De belastingdienst zal de komende tijd automatisch de verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen 
achterwege laten of terugdraaien. Hiervoor hoeft geen bezwaarschrift ingediend te worden. 
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Melding betalingsonmacht 
 
De belastingdienst heeft het beleid omtrent de melding betalingsonmacht op 8 april 2020 
gewijzigd. Indien iemand in zijn functie van bestuurder van een commerciële onderneming die 
een rechtspersoon is en onder de vennootschapsbelasting valt, het uitstelverzoek voor 
loonheffingen en/of omzetbelasting indient dan beschouwt de belastingdienst het uitstelverzoek 
ook als melding betalingsonmacht. 
 
Let op: de toezegging van de belastingdienst geldt niet voor af te dragen pensioenpremies. 
Daarvoor moet bij de betreffende instantie wel worden gemeld. 
 
Voor bestuurders van een rechtspersoon die niet onder de vennootschapsbelasting valt, geldt dat 
zij nog apart een melding moeten doen. U kunt dit melden middels het formulier “Melding 
betalingsonmacht bij belastingen en premies”.  
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_
en_formulieren/melding_van_betalingsonmacht_bij_belastingen_en_premies 
 
De melding betalingsonmacht dient te zijn ingediend binnen 14 dagen nadat de aangifte betaald 
had moeten worden. Voor de aangifte loonheffingen maart 2020 dient de melding voor 14 mei 
2020 ontvangen te zijn. 
 
Als de financiële situatie niet verbetert, kunt u de belastingen en premies over het volgende 
tijdvak waarschijnlijk ook niet betalen. De betalingsonmacht blijft dan voortduren en hoeft niet 
opnieuw te worden gemeld. De betalingsonmacht eindigt pas wanneer u de (naheffings-) 
aanslagen hebt betaald waarvoor u hebt gemeld. Tenzij de belastingdienst vindt dat er feitelijk al 
geen sprake meer is van betalingsonmacht. Als de belastingdienst u dat tijdig en schriftelijk laat 
weten, herleeft uw meldingsplicht. Voor meer informatie zie 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_
publicaties/aansprakelijkheid_van_bestuurders 
 
Geen verrekening 
 
Gedurende de periode dat het bijzondere uitstel van betaling loopt verrekent de Belastingdienst 
geen belastingteruggaven met de belastingschuld waarvoor uitstel van betaling is verleend. Er 
wordt wel verrekend als de ondernemer hierom verzoekt of de belangen van de Staat worden 
geschaad. Rechten bij invoer worden wel verrekend. 
 
Geen uitstel 
 
De Belastingdienst verleent geen bijzonder uitstel van betaling en trekt een verleend bijzonder 
uitstel van betaling weer in als de belangen van de Staat zich tegen (verder) uitstel verzetten. Dit 
is onder meer het geval als gevreesd wordt voor misbruik van de situatie waardoor 
verhaalsmogelijkheden in gevaar komen. 
 
Intrekking uitstel 
 
Het verleende bijzondere uitstel van betaling heeft een tijdelijk karakter. De Belastingdienst trekt 
het in zodra de omstandigheden dit mogelijk maken. Dit kan het geval zijn als het kabinet de 
beperkingen opheft voor de branche waarin de ondernemer verkeert. 
 
Voor intrekking krijgt de ondernemer de gelegenheid om een passende betalingsregeling af te 
sluiten die niet gebonden is aan een maximumtermijn of aan andere eisen die in het reguliere 
uitstelbeleid worden gesteld. 
 
Het versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 19 juni 2020. Het kabinet heeft op 20 mei 
2020 besloten deze einddatum te verschuiven naar 1 september 2020. 
  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/melding_van_betalingsonmacht_bij_belastingen_en_premies
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/melding_van_betalingsonmacht_bij_belastingen_en_premies
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/aansprakelijkheid_van_bestuurders
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/aansprakelijkheid_van_bestuurders
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4. Extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers, zzp-ers (TOZO) 

 
De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers die door de uitbraak van het coronavirus in de 
problemen zijn gekomen. De regeling is tijdelijk en geldt voor drie maanden (maart, april en mei 
2020). De regeling wordt met 3 maanden verlengd. De einddatum van deze zogenoemde Tozo 2 
is 31 augustus 2020. 

Waar hierna over Tozo 2 wordt gesproken, wordt bedoeld de specifieke en afwijkende bepalingen 
van de Tozo in het tijdvak 1 juni 2020 tot en met 31 augustus 2020. Met Tozo 1 wordt de Tozo 
over het tijdvak 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 bedoeld. Voor het overige zijn de 
bepalingen van de Tozo gedurende het tijdvak 1 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020 
hetzelfde. 

De doelgroep bestaat uit zelfstandigen (waaronder zzp’ers). Zelfstandigen dienen aan de volgende 
eisen te voldoen: 

- In Nederland woonachtig te zijn en het bedrijf is in Nederland gevestigd (of de 
hoofdzakelijke werkzaamheden vinden in Nederland plaats); 

- Voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek (minimaal 1.225 uur per jaar 
oftewel 24 per week werkzaam als zelfstandige); 

- Voor 17 maart 2020 bedrijfsmatig actief te zijn geweest als zelfstandige en ingeschreven 
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
 

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor 
levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen 
aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan 
om liquiditeitsproblemen op te lossen. 
 
De tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit 
en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz). In afwijking van het Bbz is er echter: 

- Geen eis van levensvatbaarheid van het bedrijf 
- Geen vermogenstoets 
- Geen toets op het inkomen van de partner. Onder Tozo 2 gaat wel een toets op het 

inkomen van de partner gelden. Bij de aanvraag van Tozo 2 moeten de ondernemer en 
diens partner verklaren dat er sprake is van een situatie waarin het huishoudinkomen 
onder het sociaal minimum terecht is gekomen door de coronacrisis. 

 
Vanuit de regeling kan beroep worden gedaan op twee voorzieningen: 

- Bijstand voor levensonderhoud 
- Bijstand ter voorziening in de bedrijfskapitaalbehoefte 

 
Bijstand voor levensonderhoud 
 
Het inkomen van de zelfstandige wordt aangevuld tot het toepasselijke sociaal minimum (netto 
€ 1.500 voor gehuwden en € 1.050 netto voor alleenstaande, alsmede de gebruikelijke lagere 
bijstandsnormen voor jongeren van 18 tot 21 jaar). 
 
De maximale uitkeringsduur is drie maanden. 
 
Om in aanmerking te kunnen komen dient de zelfstandige naar waarheid te verklaren dat naar 
verwachting het inkomen in de komende drie maanden minder zal bedragen dan het toepasselijk 
sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis. Wanneer het inkomen achteraf niet minder is dan 
het sociaal minimum moet de zelfstandige dit uit zichzelf doorgeven aan de gemeente en vindt er 
verrekening plaats. 
 
De inkomensondersteuning wordt maandelijks als gift uitbetaald en hoeft dus niet te worden 
terugbetaald.  
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De inkomensondersteuning telt mee voor het toetsingsinkomen van de inkomensafhankelijk 
toeslagen als huurtoeslag en zorgtoeslag en bij de bepaling van de hoogte van 
inkomensafhankelijke bijdragen in de zorg. 
 
Bijstand ter voorziening in de bedrijfskapitaalbehoefte 
 
De zelfstandig kan een lening afsluiten van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. Maximale 
looptijd van de lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er niet te worden afgelost. 
 
Om in aanmerking te komen dient de zelfstandige naar waarheid te verklaren en aannemelijk te 
maken dat er sprake is van een liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis. 

 
Voor beide regelingen geldt verder: 

- De inlichtingenplicht is van toepassing. Dat betekent dat degenen die een beroep doen op 
de regeling verplicht zijn om uit zichzelf aan de gemeente alle inlichtingen te verstrekken, 
die van invloed kunnen zijn op het recht of op de hoogte van de uitkering. Indien hiertoe 
aanleiding bestaat past de gemeente de uitkering aan. 

- Gemeenten zijn verplicht bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een 
boete op te leggen. Voor het overige geldt voor gemeenten een 
terugvorderingsbevoegdheid. Achteraf zal worden gecontroleerd. 

- Er kan een samenloop zijn met de TOGS regeling (gift € 4.000). Deze € 4.000 wordt niet 
verrekend met de uitkering. 

 
Uit de brief van 27 maart 2020 van de Staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan 
de Tweede Kamer blijkt dat ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten 
vennootschap in principe een beroep op deze regeling kan doen, als deze voldoet aan de 
wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het 
dragen van financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te 
maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen. 

Een aanvraag voor deze regeling vindt plaats bij de Gemeente waarin u woont. Een aanvraag 
voor uitkering levensonderhoud kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot en met 1 
maart 2020. Terugwerkende kracht is mogelijk voor alle aanvragen die zijn ingediend binnen de 
looptijd van de regeling (1 maart tot en met 31 mei 2020). Tozo 2 kan worden aangevraagd 
vanaf 1 juni 2020 tot en met 31 augustus 2020. 

5. Noodloket (TOGS – Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) 
 
Er is een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij 
ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de 
coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier in 
het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van 
hun activiteiten noodgedwongen moeten staken, zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk 
in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis.  

 
Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon 
doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien 
moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19-uitbraak achter de rug is. Eis is wel dat het 
ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. 
 
Het betreft een eenmalig vast bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden en geldt 
alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde 
voorwaarden. Voor de aanvraag en de geldende voorwaarden: 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19 

 
  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
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6. Tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL) 
 
De TVL is de opvolger van de TOGS regeling. Een bedrijf dat tot de doelgroep behoort, krijgt 
afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van 
omzetderving een belastingvrije tegemoetkoming voor vaste lasten tot een maximum van 
€ 20.000 voor drie maanden. 
 
De TVL staat open voor dezelfde sectoren waarvoor de TOGS geldt. Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) gaat de TVL uitvoeren. 
 
Het kabinet moet de formele regeling nog bekendmaken. 
 

7. Verruiming Borgstelling MKB Krediet 
 
Deze maatregel geldt als aanvulling op de reguliere regeling en geldt bij een aanvraag van een 
financiering. Deze maatregel is ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening-
courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar. Het streven is om per eind maart 2020 een tijdelijke 
verruiming van de BMKB. Er komt een tijdelijke maatregel (geldig tot 1 april 2021) waarmee de 
Staat een hoger garantiedeel aanbiedt in de BMKB voor een brede doelgroep bedrijven.  
 
In de huidige regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier 
verstrekt. De borg van de Staat bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Voor de tijdelijke 
maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 
75%.  
 
Voor verdere informatie zie https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-
kredieten-bmkb 
 

8. Verlaging gebruikelijk loon dga vanwege coronacrisis 
 
Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een vennootschap, 
mogen de vennootschap en dga gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken.  
 
Loon dat de dga al genoten heeft over verstreken perioden in 2020, kan niet teruggedraaid 
worden. De vennootschap en dga kunnen alleen over toekomstige maanden in 2020 het loon 
verlagen. 
 
Bij verlaging van het maandloon wordt in de aangiften loonheffingen het loon vermeld dat de dga 
heeft genoten, inclusief het eventuele loon in natura (bijvoorbeeld privégebruik auto). Uiterlijk 
aan het einde van het kalenderjaar of op het moment waarop de dienstbetrekking eindigt, wordt 
bepaald wat het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 is. Als de vennootschap te weinig loon heeft 
betaald, moet de vennootschap het verschil als loon aangeven en daarover loonheffingen 
berekenen. 
 
Het kabinet heeft op 24 april 2020 een extra maatregel aangekondigd rond het gebruikelijk loon. 
Dga’s mogen in 2020 tijdelijk van een lager loon uitgaan, in relatie tot de omzetdaling van hun 
bedrijf. Daarbij wordt hetzelfde deel van het jaar in 2020 dan vergeleken met dezelfde periode in 
2019. De precieze uitwerking wordt nog bekend gemaakt. 
 
Het gebruikelijk loon voor 2020 bedraagt vooralsnog ongewijzigd € 46.000 per jaar. Een 
eventuele bijtelling van de auto is daar een onderdeel van. 
 

9. Ongewijzigd doorlopen vaste reiskostenvergoeding 
 
Voor reiskosten met een vast en gelijkmatig karakter, zoals woon-werkverkeer, bestaat de 
mogelijkheid om een vaste onbelaste vergoeding met de werknemer af te spreken. De werkgever 
mag de vaste reiskostenvergoeding doorbetalen tijdens maximaal 6 aaneensluitende weken 
waarin de werknemer afwezig is.  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb
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De vaste vergoeding moet formeel ook bij wijzigingen in het reispatroon worden aangepast. Als 
gevolg van de coronacrisis hebben veel werknemers een ander reispatroon en dient formeel de 
vaste vergoeding aangepast te worden. 
 
De staatssecretaris van Financien heeft aangegeven dat dit ongewenst is en heeft daarom met 
ingang van 12 maart 2020 het volgende goedgekeurd. 
 
Een werkgever hoeft gedurende de coronacrisis voor een vaste reiskostenvergoeding geen 
gevolgen te verbinden aan een wijziging in het reispatroon van een werknemer. Dit betekent dat 
de werkgever voor deze periode mag blijven uitgaan van de feiten waar de vergoeding op 
gebaseerd is. 
 

10. Vrije ruimte werkkostenregeling vergroot 
 
De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt in 2020 eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% 
voor de eerste € 400.000 loonsom van de werkgever. Voor de loonsom boven € 400.000 blijft het 
percentage ongewijzigd 1,2%. 
 
Het kabinet heeft op 24 april 2020 deze verruiming van de vrije ruimte aangekondigd. De 
precieze uitwerking wordt nog bekend gemaakt. 
 

11. Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting 
 
Het kabinet heeft op 24 april 2020 aangekondigd dat er een fiscale coronareserve in de 
vennootschapsbelasting komt. 
 
Een vennootschapsbelastingplichtige onderneming mag het verwachte verlies over 2020 dat 
verband houdt met de coronacrisis alvast van de winst in 2019 aftrekken. Fiscaal-technisch gaat 
dit door ten laste van de winst over 2019 een fiscale coronareserve te vormen. De fiscale 
coronareserve mag niet hoger zijn dan de winst over 2019 zonder rekening te houden met deze 
reserve. Daarnaast mag de fiscale coronareserve niet hoger zijn dan het te verwachten verlies in 
2020 als gevolg van de coronacrisis. 
 
Volgens de huidige wetgeving mogen ondernemingen een verlies verrekenen met de winst van 
het voorafgaande jaar (carry-back). Met de carry back kan een verlies over het jaar 2020 worden 
verrekend met winst over het jaar 2019. Daardoor kan een deel van de verschuldigde 
vennootschapsbelasting over 2019 weer worden terugontvangen. 
 
Een verrekening van het verlies over het boekjaar 2020 kan pas plaatsvinden bij het doen van de 
aangifte vennootschapsbelasting over 2020. Dat kan niet eerder dan begin 2021. Bovendien is het 
vereist dat een definitieve aanslag is opgelegd over het jaar 2019. Het kabinet vindt dit te lang 
duren en komt daardoor met de fiscale coronareserve. 
 
Door gebruik te maken van de fiscale coronareserve kan een teruggave worden gevraagd van de 
over 2019 betaalde en/of te betalen vennootschapsbelasting. Dit kan door een verzoek in te 
dienen voor een nadere voorlopige aanslag 2019. 
 
De precieze uitwerking van de fiscale coronareserve wordt nog bekend gemaakt. 
 

12.  Uitstel wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap 
 
Het wetsvoorstel “Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap” dat als doel heeft om fiscaal 
gedreven belastinguitstel door dga’s te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld toto 1 januari 
2023. 
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Dga’s hebben zo meer tijd – tot 31 december 2023 (de eerste peildatum) – om zich voor te 
bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief 
eigenwoningschulden) af te lossen. 
 

13. Versoepeling urencriterium 2020 
 
Ondernemers hebben recht op verschillende faciliteiten in de inkomstenbelasting. Een aantal van 
die faciliteiten geldt alleen als voldaan wordt aan het zogenoemde urencriterium. Dit geldt onder 
andere voor de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve. 
 
Een onderdeel van het urencriterium is dat de ondernemer minimaal 1225 uur per jaar aan zijn 
onderneming moet besteden. Het kabinet heeft besloten om dit aan te passen voor het 
kalenderjaar 2020. 
 
Om te voorkomen dat ondernemers het recht op belastingfaciliteiten verliezen zal de 
belastingdienst er van 1 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020 van uitgaan dat ondernemers 
altijd minimaal 24 uur per week aan hun onderneming hebben besteed, ook als ze door de 
coronacrisis die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. 
 
Voor seizoensgebonden ondernemers geldt een aanvullende regeling. Zij worden geacht het 
aantal uren te hebben besteed in deze periode zoals zij dat ook in andere jaren plegen te doen. 
De ondernemer kan met behulp van de administratie van vorig jaar inschatten hoeveel uren hij 
aan de onderneming heeft besteed in de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 augustus 2019 
en zo beoordelen of hij in 2020 aan het urencriterium voldoet. 
 
De precieze uitwerking wordt nog bekend gemaakt in een beleidsbesluit. 
 

14. Nederland leert door 
 
Het kabinet vraagt van werkgevers hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te 
doen. Ter ondersteuning komt het kabinet met een flankerend crisispakket onder de noemer “ NL 
leert door”.  
 
Doel is mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al 
verloren hebben en de transitie naar ander kansrijk werk moeten maken. Dat betreft naast 
werknemers in getroffen sectoren ook flexwerkers en zzp’ers die geen opdrachten meer krijgen. 
 
Het pakket bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing, met een focus op 
arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen. Gekwalificeerde loopbaanadviseurs kunnen mensen 
ondersteunen met ontwikkeladvies gericht op kansen op de arbeidsmarkt. 
 
Om richting ander soort werk te bewegen is vaak scholing nodig. Dat zal in deze tijd online 
scholing betreffen, die mensen vanuit huis kunnen volgen. 
 
De inwerkintreding van “NL leert door” is voorzien voor juli 2020, met een looptijd tot einde 2020. 
 
Het kabinet moet de formele regeling met alle details nog bekendmaken. 
 
 
 
 
Amstelveen, 27 mei 2020 
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Bijlage: VOORBEELDBRIEF VERZOEK BIJZONDER UITSTEL VAN BETALING 
 
 
 
 
Belastingdienst 
Postbus 100 
6400 AC  HEERLEN 
 
 
<Plaats>, <datum> 
 
 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende. 
 
Door de uitbraak van het coronavirus en de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen is de 
omzet sterk verminderd en stellen debiteuren betalingen uit. Om die reden laat de 
liquiditeitspositie het thans niet toe om onderstaande aanslagen te voldoen. 
 
In dat kader verzoek ik u uitstel van betaling te verlenen voor een periode van 3 maanden voor 
de volgende belastingen (keuze maken): 

- Inkomstenbelasting 
- Zorgverzekeringswet 
- Vennootschapsbelasting 
- Omzetbelasting 
- Loonheffingen 

 
Voor de <naam soort belastingen> is reeds een (naheffings)aanslag opgelegd met 
aanslagnummer <aanslagnummer> ter grootte van € <bedrag>. 
 
Ook ga ik ervan uit dat er overeenkomstig het geldende beleid van de belastingdienst de 
opgelegde verzuimboete(s) worden verminderd tot nihil. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee toereikend te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft, 
verneem ik dat graag. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
<Naam onderneming> 
<Naam ondertekenaar> 
 


