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Inleiding

Mkb-ondernemers en zzp’ers die door de Coronacrisis veel omzet verliezen, maar wel

doorlopende vaste lasten hebben, kunnen vanaf 25 november opnieuw subsidie

aanvragen om hun vaste lasten te betalen. Deze aanvraag geldt dan voor de eerste

tranche van de TVL 2.0.

De regeling

De tegemoetkoming is bedoeld voor mkb-ondernemers en zzp’ers die door de

coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen

van hun vaste lasten. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de hoogte van de

vaste lasten en het omzetverlies. Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming,

dient het omzetverlies tenminste 30% te bedragen. De subsidie bedraagt minimaal

€ 750 en maximaal € 90.000 en geldt voor een periode van drie keer drie maanden van

1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021 (derhalve Q4 2020, Q1 2021 en Q2 2021). De

subsidie wordt belastingvrij verstrekt en komt eventueel bovenop de tegemoetkoming in

de loonkosten (NOW).

Voorwaarden

Ondernemers die voor de eerdere TVL-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook

gebruik maken van de TVL 2.0. Meer specifiek gelden de volgende cumulatieve

voorwaarden:

• Het bedrijf voldoet aan de MKB toets: Het bedrijf en haar verbonden lichamen

hebben in totaal maximaal 250 werknemers (fte), ten hoogste een jaaromzet van

€ 50 miljoen en een balanstotaal van € 43 miljoen.

• Het bedrijf heeft ten minste 30% omzet verloren door de coronacrisis.

• Het bedrijf heeft minimaal € 3.000 aan vaste lasten.

• De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.

Let op: Deze voorwaarde geldt niet voor de eerste twee tranches van de TVL 2.0

over Q4 2020 en Q1 2021. Voor deze tranches komen alle sectoren in aanmerking.

• Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het Handelsregister

van de Kamer van Koophandel .

• Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.

• Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van

de eigenaar/eigenaren, of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een

eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn (bepaalde)

horecaondernemingen en (bepaalde) ambulante handel. Neem voor meer informatie

hierover contact met ons op.

• Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de

rechtbank.

• Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.

• Wanneer een mkb-bedrijf 30% of meer omzet verliest voor zijn geregistreerde

nevenactiviteit, wordt alleen het omzetverlies van de nevenactiviteit in de

subsidieberekening meegenomen.

• De TVL 2.0 is opgedeeld in 3 kwartalen. Voor ieder kwartaal dient de ondernemer

een aparte aanvraag in te dienen.

Berekening hoogte van de tegemoetkoming

Indien u aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoet ontvangt u een

tegemoetkoming van minimaal € 750 en maximaal € 90.000. Vanwege de nieuwe

‘lockdown’ per dinsdag 15 december heeft het kabinet besloten het

vergoedingspercentage omzetverlies-afhankelijk te maken en in gevallen van een hoger

omzetverlies tot maximaal 70% van de vaste lasten te vergoeden, eerder betrof het

vergoedingspercentage in alle gevallen 50%. De hoogte van de tegemoetkoming wordt

berekend op basis van de volgende formule:

Normale omzet x Omzetverlies (%) x aandeel vaste lasten (%) x 50% tot 70%

(Afhankelijk van het geleden omzetverlies) = Bedrag van de tegemoetkoming

Normale omzet (omzet in referentieperiode 2019) en het omzetverlies

De normale omzet is uw omzet in het corresponderende kwartaal van 2019. Tot de

omzet behoren alle inkomsten zonder de ontvangen btw, voor aftrek van kosten en

vaste lasten. Deze omzet wordt in principe bepaald aan de hand van uw btw-aangiften

over 2019. De normale omzet voor de eerste tranche van de TVL 2.0 is dus de omzet in

Q4 2019.

Voor de bepaling van het omzetverlies wordt de normale omzet vergeleken met de

omzet die u in die periode in 2020 verwacht. Het omzetverlies moet minimaal 30% zijn.

Aandeel vaste lasten

Om zo veel mogelijk ondernemers zo snel mogelijk te kunnen helpen, neemt RVO niet

uw werkelijke vaste lasten in aanmerking. Voor de bepaling van de vaste lasten,

hanteert de RVO de branchegegevens van het CBS. Het aandeel van de vaste lasten in

de omzet voor uw branche staat dus vast en hangt samen met uw SBI-code. Om in

aanmerking te komen voor de TVL dienen de vaste lasten op basis van de berekening:

“omzet referentieperiode x percentage aandeel vaste lasten” ten minste € 3.000 te zijn.

Op de pagina ‘Vastgestelde SBI-codes’ vindt u per SBI-code het CBS-percentage

gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche. Het

aanvraagformulier berekent op basis van uw KVK-nummer automatisch of u in

aanmerking komt, en zo ja, voor welk bedrag.

Definitieve vaststelling

Als u voldoet aan alle voorwaarden, ontvangt u een voorschot van 80% van de

verwachte subsidie op basis van uw geschatte omzetverlies. Binnen zes maanden dient

u de definitieve vaststelling van de subsidie aan te vragen en daarbij het werkelijke

omzetverlies door te geven. Binnen 16 weken krijgt u vervolgens bericht over het

definitieve bedrag waar u recht op heeft. Is het omzetverlies gelijk aan uw opgegeven

schatting, dan ontvangt u de laatste 20%. Bij een lager omzetverlies ontvangt u minder

dan 20% of moet u subsidie terugbetalen. Is het omzetverlies hoger, dan ontvangt u

alsnog een hogere subsidie met een maximum van € 90.000.
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https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs/vastgestelde-sbi-codes-0
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/vastgestelde-sbi-codes
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Afwijkende referentie periode normale omzet

Indien uw onderneming na 30 september 2019 is opgericht geldt voor uw aanvraag een

andere referentieperiode voor de bepaling van de normale omzet. Afhankelijk van de

datum waarop uw onderneming is gestart gelden de volgende uitgangspunten:

Bent u tussen 1 oktober en 15 december 2019 gestart met uw bedrijf?

In dat geval hanteert de RVO de omzet in de eerste 3 volle kalendermaanden na de

maand van de start van uw onderneming in 2019. Uw startdatum is de datum waarop u

zich inschreef bij KVK.

Bent u tussen 16 december 2019 en 29 februari 2020 gestart?

In dat geval hanteert de RVO de omzet vanaf de start van uw bedrijf tot en met 29

februari 2020, gedeeld door het aantal maanden, vermenigvuldigd met 3. Uw startdatum

is de datum waarop u zich inschreef bij KVK.

Bent u tussen 1 maart en 15 maart 2020 gestart?

In dat geval kan de RVO de omzet onder normale omstandigheden niet bepalen. U

ontvangt de minimale tegemoetkoming van € 750 als u van juni tot en met september

2020 tenminste 30% omzetverlies heeft en uw vaste lasten minimaal

€ 3.000 bedragen.

Het aanvraagproces

U kunt de TVL-subsidie aanvragen vanaf woensdag 25 november 2020 12:00 uur tot en

met 29 januari 2021 17:00 uur via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend

Nederland (RVO). Voor de aanvraag dient u te beschikken over E-herkenning (minimaal

niveau 1) of het DigiD van de bestuurder, zoals deze bij de KvK geregistreerd staat. De

TVL-aanvraag kan enkel door de onderneming zelf worden ingediend. Het is daarom

niet mogelijk om ons te machtigen voor uw aanvraag. Uiteraard helpen wij u wel graag,

indien u vragen heeft.

Voor de aanvraag zijn de volgende stukken benodigd:

• KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN).

• Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.

• Het bankrekeningnummer dat op naam staat van uw onderneming.

• Als u omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de btw-aangiften van het

corresponderende kwartaal van 2019 (Voor de eerste aanvraagperiode dus Q4

2019). Als u de aangiften niet heeft, mag u ook een ander bewijsstuk meesturen,

zoals een uitdraai van uw omzet uit uw eigen boekhoudprogramma.

• Als u geen omzetbelasting (btw) betaalt: De jaarrekening over 2019. Als u deze niet

heeft, mag u ook een ander bewijsstuk meesturen, zoals een uitdraai van uw omzet

over uit uw eigen boekhoudprogramma.

Na het indienen van een aanvraag

De RVO toetst of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Bij de beoordeling gaan zij

daarbij uit van de gegevens in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel op

15 maart 2020. De RVO streeft ernaar om binnen 8 weken na indiening van de

aanvraag een beslissing te hebben genomen. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd,

staat het bedrag normaliter binnen 3 werkdagen na het verzenden van de beslissing op

het opgegeven rekeningnummer.

Eenmalige opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA)

Verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden ontvangen eenmalig een extra opslag

van 2,8% van hun omzetverlies in oktober tot en met december 2020. Het maximale

bedrag is € 20.160. Dit bedrag komt automatisch bovenop de TVL-aanvraag over Q4

2020. De RVO kent deze extra opslag automatisch toe op basis van de SBI-code van

de onderneming.

Ook voor de evenementenbranche komt er een aanvullende tegemoetkoming

beschikbaar. Deze regeling wordt momenteel nog nader uitgewerkt.

Mogelijke afwijzingsgronden

• De RVO beslist afwijzend op een aanvraag indien de getroffen MKB-onderneming

niet aan de gestelde voorwaarden voor deze regeling voldoet.

• De RVO beslist tevens afwijzend op een aanvraag indien de getroffen MKB-

onderneming al in moeilijkheden verkeerde op 31 december 2019

• De RVO beslist tenslotte afwijzend op een aanvraag indien de totale door de

getroffen MKB-onderneming ontvangen steun, in het kader van de gevolgen van het

Coronavirus, na toepassing van deze regeling meer bedraagt dan:

o € 800.000;

o € 120.000, indien de getroffen MKB-onderneming actief is in de visserij-

en aquacultuursector;

o € 100.000 indien de getroffen MKB-onderneming actief is in de primaire

productie van landbouwproducten.

Samenloop met andere steunmaatregelen

Om ingewikkelde wisselwerking tussen de TVL-regeling en andere vormen van steun te

voorkomen, is in de TVL-regeling bepaald dat subsidies, tegemoetkomingen of andere

steun van de overheid in verband met de bestrijding van het coronavirus (bijvoorbeeld

subsidie op basis van de NOW-regeling) geen deel uitmaken van de omzet bij de

toepassing van de TVL.

Let op, andersom geldt dit mogelijk wel: de tegemoetkoming op basis van de TVL-

regeling geldt voor de NOW bijvoorbeeld wel als omzet en verlaagt dus mogelijk uw

NOW-subsidie.
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https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl
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Govers Accountants/Adviseurs

Beemdstraat 25

5653 MA Eindhoven

Postbus 657

5600 AR Eindhoven

T +31 (0)40 2504 504

www.govers.nl

Çigdem Alkiliç

Alkilic@govers.nl

06 - 29 15 67 77

Inge Tan - Beulen

Beulen@govers.nl

040 - 2 504 504

An independent member of UHY International

TOT SLOT

Heeft u naar aanleiding van deze bijdrage nog vragen, neemt 

u dan gerust contact op met uw Govers contactpersoon. 

Hiernaast treft u onze contactgegevens aan:


