
  

Hoe komen we samen de 
Coronacrisis door?
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Agenda
• Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

• Eenmalige uitkering

• Winst uit onderneming (IB ondernemer)

• Ondernemer en de BV

• Financiering

*stand van zaken donderdag 19 maart 15.00 uur
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NOW

Perry Telle

• Gebaseerd op omzetdaling vanaf 1 maart 2020

• 90% van de loonsom

• Looptijd 3 maanden met verlenging mogelijk indien nodig

• Geldt voor alle werknemers, dus ook oproepers/flexibel

• Voorwaarde 100% doorbetaling

• Geen ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen

• Voorschot van 80%, afrekening op basis werkelijke omzetdaling



  

Eenmalige uitkering

• Voor specifiek getroffen sectoren

• 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

Voorwaarden worden nog verder uitgewerkt
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Winst uit IB onderneming 1/2

• In de volksmond ZZP, maar ook kleine ondernemers

• Bijzondere bijstand BBZ

• Aanvragen via gemeente

• Maximaal 1.500,- netto maximaal 3 maanden

• Geen toetsingscriteria
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Winst uit IB onderneming 2/2

• gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;

• woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;

• Nederlander of daarmee gelijkgesteld;

• het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;

• voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder 

ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

• is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. 

minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;

• woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.
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Ondernemer en de BV

• NOW

• Verlaging aanslag vennootschapsbelasting

• DGA nog niet veel over bekend

• Verwachting gelijk gesteld voor BBZ
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Financiering 1/2

• Uitstel van te betalen belasting

• Betaal aangifte LH/BTW februari/maart/april niet

• Vraag uitstel van betaling na opleggen aanslag

• Grootbanken halfjaar uitstel van aflossing, via website

• Verzoek oprekken betalingstermijn bij:

• Leveranciers

• verhuurder
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Financiering 2/2

• Aanvraag extra financiering

• Extra soepel en garantie vanuit de overheid

• Alleen via huisbankier

• Benodigd voor extra kredietbehoefte:

• Aangifte IB/Vpb 2018

• Jaarrekeningen 2018

• Concept jaarrekening 2019

• Prognose 2020 waaruit kredietbehoefte blijkt
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Vragen?
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