Regelingen voor ondernemers en werkgevers vanwege de
verlenging van de lockdown
TVL
Als u uw bedrijf of winkel gesloten moet houden, is er voor bedrijven en zzp'ers de
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het kabinet heeft voor Q1 2021 voor alle
ondernemers met een omzetverlies vanaf 30% het subsidiepercentage verhoogd naar 85%.
Ook grotere bedrijven, met meer dan 250 medewerkers, hebben vanaf Q1 2021 recht op
TVL. Het maximum subsidiebedrag is € 400.000 per kwartaal.
Het maximum subsidiebedrag voor bedrijven tot en met 250 medewerkers is verhoogd naar
€ 330.000 per kwartaal.
Het minimum subsidiebedrag per kwartaal is verdubbeld naar € 1.500 per ondernemer.
De TVL Q1 2021 kunt u naar verwachting vanaf begin februari aanvragen bij de RVO. De
subsidie wordt in eerste instantie berekend over de eerdere percentages en bedragen. Het
aanpassen van de subsidieregeling kost tijd. U ontvangt later automatisch een extra
betaling.
Let op: de TVL wordt gezien als omzet waardoor u mogelijk minder NOW-subsidie krijgt.
NOW
Om uw personeel door te betalen is er de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor
Werkgelegenheid (tegemoetkoming loonkosten). Deze wordt vanaf 1 april 2021 niet
afgebouwd. De maximale vergoeding wordt tot 1 juli 2021 85%. De loonsomvrijstelling blijft
10%. Uw omzetverlies is minimaal 20%.
Vanaf 15 februari tot en met 14 maart kunt u bij het UWV de NOW aanvragen over de
maanden januari, februari en maart 2021.
TOZO
Zelfstandig ondernemers kunnen vanaf 1 februari met terugwerkende kracht vanaf de
voorgaande maand de TOZO aanvragen. Dus op 1 februari 2021 kunt u TOZO aanvragen
vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 vanaf 1 februari 2021.
Per 1 april gaat de verlengde TOZO in. Vanuit de verlengde TOZO kunt u geen aanvragen
meer doen voor de maanden januari, februari en maart 2021.
TONK
De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een nieuwe subsidie bedoeld als
extra hulp bij het betalen van onvermijdelijke en noodzakelijke kosten. Voor bijvoorbeeld
zzp’ers die kosten niet kunnen betalen door het wegvallen van opdrachten. De TONK kunt u
naar verwachting vanaf maart aanvragen bij uw gemeente.

Voorraadvergoeding gesloten detailhandel
De voorraadvergoeding voor de gesloten detailhandel wordt verlengd naar het eerste
kwartaal van 2021. De vergoeding is een opslag over uw omzetverlies en komt bovenop de
TVL subsidie. De opslag is verhoogd naar 21% in TVL Q1 2021. U hoeft hiervoor geen aparte
aanvraag in te dienen. Deze loopt automatisch mee in de nog in te dienen aanvraag TVL Q1
2021. Het maximumbedrag is € 200.000 in TVL Q1 2021.
Uitstel van belastingbetaling
Tot 1 juli 2021 kunt u uitstel van belastingbetaling of een verlenging van het uitstel
aanvragen. Ook als u dit niet eerder heeft gedaan. Als u al verlenging had aangevraagd,
geldt het uitstel automatisch tot 1 juli 2021. De datum van terugbetalen schuift op naar 1
oktober 2021. De opgebouwde schuld moet in 36 maanden worden terugbetaald.
Reiskostenvergoeding, werkkostenregeling en thuiswerken
De bestaande vaste reiskostenvergoeding mag worden vergoed tot 1 april 2021. Ook als
deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) worden gemaakt.
Voorwaarde voor het onbelast uitbetalen van de reiskostenvergoeding is dat het een vaste
vergoeding betreft die al voor 13 maart 2020 door de werkgever werd toegekend.
De vrije ruimte in de werkkostenregeling, waarmee werkgevers vergoedingen en
verstrekkingen onbelast aan hun werknemers geven, wordt ook in 2021 verruimd.
Werkgevers mogen zelf bepalen of en waaraan zij de vrije ruimte willen besteden,
bijvoorbeeld om onbelaste thuiswerkkostenvergoedingen te verstrekken. De vrije ruimte
wordt, net als in 2020, voor de eerste € 400.000 van de loonsom tijdelijk verhoogd naar 3%.
Urencriterium
Tot 1 juli 2021 is het urencriterium versoepeld. Als zzp’er mag u er tot 1 juli vanuit gaan dat
u ten minste 24 uur per week aan uw onderneming heeft besteed, ook als dat in
werkelijkheid niet zo is. Zo kunt u toch gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten, zoals
de zelfstandigenaftrek.
Startersregeling
Er komt een aparte subsidieregeling voor ondernemers die tussen 1 januari 2020 en 30 juni
2020 met hun onderneming zijn gestart. De regeling wordt nog uitgewerkt. Ondernemers
die tussen 1 januari en 15 maart 2020 zijn gestart, kunnen voor Q1 2021 eventueel TVL
aanvragen. Vanaf Q2 2021 kunnen zij alleen van de startersregeling gebruik maken.

