Noodmaatregelen voor ondernemers – werkschema d.d. 18 maart 2020

Wat

Wat te doen

1 Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) (voorheen Werktijdverkorting)
Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de
Aanvragen via site (of nog te publiceren
uitbraak van het coronavirus en aan alle voorwaarden voldoen,
vervanger):
kunnen in aanmerking komen voor een nieuwe regeling
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww
werktijdverkorting. U kunt werktijdverkorting en een WW-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragenuitkering voor uw personeel aanvragen als u aan de
werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel
voorwaarden voldoet.
1) Loon wordt doorbetaald van werknemers die door corona
Let op: u krijgt 90% en moet 100% personeel
thuis zitten
doorbetalen.
2) Ondernemers die minimaal 20 procent minder omzet
verwachten, kunnen bij uitkeringsinstantie UWV voor
maximaal werktijdverkorting aanvragen.
3) Bij goedkeuring betaalt de overheid maximaal 90 procent
van het salaris, dat was 75 procent. De voorwaarde is dat
bedrijven geen mensen ontslaan en de rest van het loon
zelf doorbetalen.
De regeling geldt ook voor werknemers met een flexibel
contract en voor oproepkrachten.
2 Noodgeld € 4.000
Ondernemers die direct hard worden getroffen door de
coronamaatregelen en hun omzet (bijna) helemaal zien
verdampen, krijgen voor de komende drie maanden 4.000 euro
als noodvoorziening.
Het gaat onder meer om
1) de horeca,
2) de cultuursector en
3) de reisbranche.
Maar ook sectoren die in de problemen komen door de 1,5
meter afstandseis, zoals schoonheidssalons en kappers. De
onderneming moet wel buiten de eigen woning staan.
3 Kwartaal bijstand ZZP-ers
Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) kunnen voor drie
maanden bij hun gemeente een uitkering aanvragen zodat zij in
ieder geval een inkomen van minimaal het bijstandsniveau
hebben. Dit is een gift. Er wordt niet gekeken naar de financiële
situatie van de aanvrager, dus geen zogenoemde vermogens- of
partnertoets.
Overige voorwaarden onbekend
4 Uitstel van betaling en verlaging boetes
Om liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de
mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van
betaling in de
1. inkomstenbelasting 2019 en eerder
2. vennootschapsbelasting 2019 en eerder
3. omzetbelasting en
4. loonbelasting.
Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is,
zet de Belastingdienst de invordering stil.
De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven
gelden:
Normaal moet ingeval van betalingsonmacht een zogeheten
“Melding betalingsonmacht” worden gedaan. Omdat “de
gebruikelijke vereisten” blijven gelden, zou dit nog steeds
gedaan moeten worden.
Lopende voorlopige aanslagen inkomstenbelasting of
vennootschapsbelasting 2020

De precieze voorwaarden moeten nog worden
uitgewerkt.

Hoewel er een versnelde procedure voor
wordt opgezet, waarschuwt het kabinet dat
deze maatregel nog juridisch uitgewerkt moet
worden. zzp'ers moeten dus nog even geduld
hebben voordat ze deze bijstandsregeling
kunnen aanvragen.

Schriftelijk motiveren dat ondernemer
(IB/VOF/BV) door de coronacrisis in de
problemen is gekomen. In principe via
formulier:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/conn
ect/bldcontentnl/themaoverstijgend/program
mas_en_formulieren/verzoek_betalingsregelin
g_en_uitstel_van_betaling_van_belasting_eno
f_premie_voor_ondernemingen
Binnen 14 dagen na verstrijken
betalingstermijn een melding
betalingsonmacht bij de BD/UWV/Pensioen
indienen.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/conn
ect/bldcontentnl/themaoverstijgend/program
mas_en_formulieren/melding_van_betalingson
macht_bij_belastingen_en_premies
Verzoek indienen voor een verlaging van de
voorlopige aanslag

Verzuimboetes
Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de
komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen
achterwege laten of terugdraaien.
Invorderingsrente
De invorderingsrente die je normaal moet betalen nadat de
betalingstermijn is verstreken, gaat van 4 naar bijna 0 procent.
Dat geldt voor alle belastingschulden. Ook de belastingrente, die
je moet betalen als de betalingstermijn van een
belastingaanslag voorbij is, gaat naar bijna 0 procent.
5 Staatsgarantie lenen door ondernemers MKB/Grote ondernemingen
Het kabinet trekt meer geld uit voor leningen waar de Staat
https://www.rvo.nl/subsidie-engarant voor staat: (Verruiming regeling Het gaat in eerste
financieringswijzer/garantieinstantie voor leningen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb)
ondernemingsfinancieringen grote ondernemingen die gebruikmaken van de Garantie
go/aanvraaginformatie
Ondernemersfinanciering-regeling (afgekort als GO).
Dit instrument is normaal bedoeld voor leningen tussen de 1,5
en 50 miljoen euro. Dat plafond wordt tijdelijk verhoogd naar
maximaal 150 miljoen euro.
De overheid staat voor 50 procent van deze leningen garant,
zodat banken eerder geneigd zijn het krediet aan de bedrijven
te verstrekken.
6 Microkrediet, later aflossen en rentekorting, kleine ondernemingen
Voor kleine ondernemers komen er gunstige
https://qredits.nl/
leningsvoorwaarden. Het gaat om de microkredietenverstrekker
van de overheid Qredits, bedoeld voor kleine en startende
ondernemers die sowieso al moeilijk aan financiering komen.
Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel,
persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening.
Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine
ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek
wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes
maanden en de rente gedurende deze periode automatisch
verlaagd naar 2%.
7 tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke
borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling
MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg
voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet
streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig
open te kunnen stellen.
8 toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale
aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde
aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het
bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de
cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke
maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.
Compensatieregeling getroffen sectoren
De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme
consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het
bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en
drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze
inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald
wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt
daarom met een compensatieregeling met passende

https://www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/borgstellingskrediet-voorde-landbouw-bl

maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze
wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese
Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.
Disclaimer

Dit overzicht is een versie gebaseerd op de persberichten en de presentatie van de ministers van Financien, Economische zaken en Sociale zaken van 17 maart 2020 en
kan onjuistheden en onvolledigheden bevatten. Ik ben niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledighden. Dit schema is geen advies en aan dit schema kunnen geen
rechten worden ontleend. Het advies is om, voorafgaand aan enige actie van uw kant, u te vergewissen van de geldende regeling en voorwaarden, door het raadplegen
van authentieke overheidsinformatie.

