Fiscale en economische maatregelen met betrekking tot het Coronavirus;
Het kabinet heeft een uitgebreid steunpakket voor ondernemers en zzp’ers
gepresenteerd. Er zijn vele miljaren mee gemoeid. Het pakket maatregelen moet voorkomen
dat bedrijven failliet gaan en dat werknemers financieel hard worden geraakt.
‘Onze prioriteit in deze crisis ligt bij de volksgezondheid’, zei minister Eric Wiebes. ‘Maar de
maatregelen die we de afgelopen dagen hebben getroffen, hebben grote impact op de
economie. Onze primaire zorg is dat bedrijven overeind blijven en mensen hun baan
behouden. Daarvoor trekken we nu vele miljarden uit.’ De meeste maatregelen gelden voor
drie maanden. Verlenging is mogelijk, afhankelijk van de situatie.
‘Het kabinet onderneemt goede aanvullende stappen om ondernemers van heel klein tot
groot te ondersteunen nu de coronacrisis zo hard doorzet.’ Dat zeggen MKB-Nederland en
VNO-NCW in een eerste reactie op het gepresenteerde pakket extra maatregelen. ‘Komende
dagen moeten we met elkaar bekijken of dit ook in de praktijk en snel genoeg voldoende
soelaas biedt nu bij veel ondernemers de zaak compleet is stilgevallen.’
1. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
De bestaande werktijdverkorting-regeling wordt met onmiddellijke ingang ingetrokken. De
regeling wordt vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor
Werkbehoud (NOW). Ondernemers die omzetverlies verwachten van ten minste 20%
kunnen bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de
loonkosten aanvragen. Deze periode van drie maanden kan eenmalig met drie maanden
worden verlengd. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk
van het omzetverlies. UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde
tegemoetkoming. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om
bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Achteraf wordt vastgesteld wat het
daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Voor grote aanvragen is een
accountantsverklaring vereist.
Let op! Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is nog niet
opengesteld. Voor de regeling werktijdverkorting kunnen bij SZW geen nieuwe aanvragen
meer worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen
worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming
aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. Toegezegd is dat de nieuwe regeling zo
snel als maar mogelijk is zal worden opengesteld, zodat men aanvragen kan indienen.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
Er komt een tijdelijke, versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers,
te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door
gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde
procedure van vier weken, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor
levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden
terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen
sprake van een vermogens- of partnertoets. Ook kan een lening van maximaal € 10.157
worden aangevraagd voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen. Hiervoor
geldt een lager rentepercentage en wordt het mogelijk de aflossingsverplichting uit te stellen.
Let op! Ook deze regeling is nog niet opengesteld en toegezegd is dat dit zo snel als maar
mogelijk is geregeld zal worden, zodat men aanvragen kan indienen bij de gemeente.
3. WW-premiedifferentiatie WAB
Volgens de per 1 januari 2020 ingevoerde regeling WW-premiedifferentiatie moeten
werkgevers met terugwerkende kracht hoge WW-premie afdragen voor vaste werknemers
die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot
onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig
is (bijvoorbeeld de zorg). Het kabinet zal een aanpassing voorbereiden om deze onbedoelde
effecten weg te nemen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zal deze
aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uitwerken.
Werkgevers hebben, in het kader van de WAB, tot 1 april 2020 de tijd gekregen om een
vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de
lage WW-premie. Omdat het de komende weken niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk
zal zijn om aan die voorwaarde te voldoen, wordt deze periode verlengd tot 1 juli. Het
coulanceregime, geldig voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd
in dienst waren, zal daarom gelden tot en met 30 juni 2020.
4. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De
Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-,
vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele boetes voor het niet op tijd
betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal
mee te sturen, de verklaring van een derde-deskundige hoeft niet meteen te worden
meegestuurd. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die
normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt vanaf 23 maart
2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het
tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle
belastingen waarvoor belastingrente geldt en gaat om uitvoeringstechnische redenen in
vanaf 1 juni 2020. De tijdelijke verlaging van het belastingrentepercentage in de
inkomstenbelasting gaat in vanaf 1 juli 2020.

Het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame
Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen.
Het kabinet onderzoekt hoe dit kan worden vormgegeven. Daarbij is het met name van
belang dat het uitstel van betaling voor de belastingplichtige energieleveranciers
daadwerkelijk ook leidt tot meer liquiditeit voor de afnemers van elektriciteit en aardgas,
zoals in de sierteelt.
5. Borgstellingsregeling MKB
Onder de tijdelijke maatregel van de BMKB worden financieringen met een verhoogd
borgstellingskrediet van 50% naar 75% mogelijk aan in de kern gezonde mkb-bedrijven
toegelaten, om opgekomen of te verwachten liquiditeitsproblemen vanwege de
coronaproblematiek te verzachten.
6. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en
bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling
(GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van € 400 miljoen
naar € 1,5 miljard. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door
middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen –
maximaal € 50 miljoen per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk
verruimd naar € 150 miljoen. Het kabinet heeft toegezegd alle garantieruimte te verstrekken
die nodig is.
7. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende
ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. 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%. Het kabinet ondersteunt
Qredits voor deze maatregel met maximaal € 6 miljoen.
8. Tijdelijk 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. De aangepaste BL-regeling gaat met
ingang van 18 maart 2020 gelden. Ook deze tijdelijke verruiming van de BL zal zo spoedig
mogelijk opengesteld worden.

9. Overleggen over toeristenbelasting 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.
10. Noodloket
Er komt een 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. Eis is wel dat het
ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. Het betreft een
eenmalig forfaitair 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 voldoen. Deze tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt.
Waar kunnen ondernemers terecht?
Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun
kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de
Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus. De regelingen van het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

