Geachte relatie,
Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus economische maatregelen te nemen.
De inhoud van dit ‘noodpakket’ bevat de volgende maatregelen:

Uitstel betalen belasting
U kunt als ondernemer bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle
aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.
Het verzoek moet middels een brief worden ingediend, waarin u vraagt om uitstel van betaling
vanwege betalingsproblemen door de uitbraak van corona.
U kunt uitstel aanvragen nadat u een aanslag hebt ontvangen. Belangrijk is dat een derde deskundige
(bijvoorbeeld uw accountant) een verklaring stuurt naar de belastingdienst. Wat in de verklaring
dient te staan wordt nog verder uitgewerkt door de belastingdienst.
Bij toekenning zet de Belastingdienst vervolgens de invordering stop. Daarbij zal de fiscus de
verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen schrappen of terugdraaien. Dat geldt
bijvoorbeeld als de btw te laat wordt betaald.

Verlaging voorlopige aanslag
Als u door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging
van de voorlopige aanslag aan te vragen.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid vervangt de Werktijdverkorting
De Werktijdverkorting wordt stopgezet en vervangen door de tijdelijke maatregel Noodfonds
Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20% en vanaf 1 maart) kunnen met de nieuwe
regeling een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten (maximaal 90% van de
loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de
gevraagde tegemoetkoming. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in
dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. De tegemoetkoming kan in
ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens
3 maanden. Wel stelt de regering als voorwaarde dat personeel niet ontslagen wordt en dat lonen
worden doorbetaald.
Voorwaarden op een rij
 De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet,
maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden waarin de relatie tussen
omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming is 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 van de aanvraag zal het 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.

Op dit moment kunt u nog geen NOW-aanvraag indienen, daar wordt hard aan gewerkt.
Uiteindelijk gaat de aanvraag via het UWV.

Overige financiële ondersteuning Ondernemers en ZZP’ers
1.

De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C)

De overheid heeft een versnelde openstelling van de BMKB-regeling om de gevolgen van het
coronavirus op te vangen. De overheid staat dan voor een deel garant voor u met de Borgstelling
MKB Kredieten (BMKB).
De BMKB is bestemd voor mkb-bedrijven gevestigd in Nederland die al langer dan 3 jaar bestaan en
met niet meer dan maximaal 250 werknemers. Ook zzp’ers worden tot het mkb gerekend.
Bent u nog niet 3 jaar actief dan kunt u als starter gebruik maken van extra steun binnen de BMKB.
Met deze maatregel kunt u onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om
rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken.
Wat houdt de regeling concreet in?










De overheid staat borg voor 75% van het geleende bedrag. Oftewel: 75% van een
overbruggingskrediet kan met BMKB-C worden gefinancierd.
De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw
rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant
krediet.
Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
De maximale looptijd van het BMKB-C krediet is 8 kwartalen.
De manier van aflossen is de keuze van de bank. De opties zijn:
o lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel
met aflossingsvrije periode
o ineens, aan het einde van de looptijd
De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB-C niet aan de orde.

U vraagt niet zelf de BMKB aan. U kunt uw kredietverstrekker vragen om de regeling te gebruiken.
De kredietverstrekker dient wel te zijn aangesloten bij de BMKB-regeling.
Aanvragen voor BMKB kunnen tot 1 april 2021 worden ingediend.

2. Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor ZZP’ers
Er komt een tijdelijke versoepelde regeling voor directe inkomensondersteuning aan zzp’ers. De
regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen), maar wordt
sneller behandeld en verstrekt.
Met de regeling kunnen zzp’ers ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering
voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal.
Net als de Bbz wordt deze regeling uitgevoerd door gemeenten. Daar kunt u terecht voor uw
aanvraag. Juridisch moet er nog een en ander worden geregeld voordat aanvraag mogelijk is.
Hoe verschilt de versoepelde regeling van de ‘normale’ Bbz?






De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van
aanvragen mogelijk is.
Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning
voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden.
Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van
de aflossingsverplichting opgenomen.
Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt bovendien een lager
rentepercentage dan bij de normale Bbz.

3. Vierduizend euro voor bedrijven die direct worden getroffen
Ondernemers die direct hard worden getroffen door de coronamaatregelen en hun omzet (bijna)
helemaal zien verdampen, krijgen voor de komende drie maanden € 4.000 als noodvoorziening.
Het gaat onder meer om de horeca, de cultuursector en 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.
De precieze voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt.

Afspraken en bezoek aan ons kantoor
Wilt u persoonlijk langskomen dan verzoeken wij u vooreerst telefonisch een afspraak te maken.
Wij bezoeken ondernemers wanneer strikt noodzakelijk.
Voor reeds geplande afspraken trachten wij deze telefonisch af te handelen of te verplaatsen naar
een geschikter moment.

Vragen
Heeft u vragen over het noodpakket en/of wilt u er gebruik van maken, bel of mail gerust.
Wij zijn u hierbij graag van dienst.

Website
Via onze website www.deboeraccountant.nl wordt u op de hoogte gehouden van verdere
ontwikkelingen.
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