FiscCorona data en formulieren
Er bestaan verschillende coronamaatregelen van de overheid en andere instellingen die door
verschillende instanties uitgevoerd worden. Bovendien zijn veel maatregelen - al dan niet in
gewijzigde vorm - voortgezet of verlengd tot een bepaalde datum. En bepaalde steunmaatregelen
kunnen slechts in een bepaalde periode worden aangevraagd.
In onderstaand schema vind je de belangrijkste lopende steunmaatregelen met daarbij de
uitvoeringsinstantie, de doelgroep, de relevante data en een doorklik naar het (eventuele)
aanvraagformulier.
Steunmaatregel/instantie
Tijdelijke noodmaatregel
Overbrugging voor
Werkbehoud (NOW) / UWV
Tozo 3.0 (1-10-2020 t/m 31-32021) inkomensaanvulling /
gemeente
Tozo - lening / gemeente

Voor wie
Werkgevers

Verlengde TVL Q1 (1-1 t/m
31-3-2021) / RVO
TONK-regeling / gemeente

Mkb-ondernemers/
zzp’ers *)
Ondernemers/zzp’ers
en particulieren
Ondernemers/zzp’ers

Bijzonder uitstel van betaling /
Belastingdienst

Ondernemers/zzp’ers
Ondernemers/ zzp’ers

Bijzonder uitstel van betaling /
Belastingdienst

Ondernemers/zzp’ers

Versoepeld urencriterium /
Belastingdienst
Behoud renteaftrek bij
betaalpauze hypotheek
Btw-nultarief mondkapjes,
uitleenzorgpersoneel en Covid19 vaccins en testkits
Verlaging gebruikelijk loon
Verruiming vrije ruimte WKR
Onbelaste vaste
reiskostenvergoeding
Uitstel administratieve
verplichtingen
Klein Krediet Corona (KKC)
Verruimde Borgstellingsregeling MKB (BMKB/BMKB-C)
Tijdelijke Borgstellingsregeling
MKB-Landbouwkredieten (BL)

Ondernemers/zzp’ers

Tijdelijke Borgstellingsregeling
MKB-Landbouwkredieten
overbruggingskrediet (BL-C)
Verruimde GO-/ GO-C-regeling
Microkredieten Qredits

Land- en tuinbouw,
visserij / aquacultuur

Alle belastingbetalers
Ondernemers/zzp’ers

Dga
Werkgevers
Werkgevers
Werkgevers
Mkb-ondernemers
Mkb-ondernemers
Land- en tuinbouw

Middel/grote bedrijven
Kleine ondernemers

Relevante data
Aanvraagperiode
NOW 3.O 4de tranche
15-2 t/m 14-3 2021
Sinds 1-2-2021 voor
huidige en de
voorafgaande maand
Aflossingsdatum
verschoven naar
1-7-2021 zonder
rente-opbouw
Aanvraagperiode
15-2 t/m 30-4 2021
1-1-2021 tot 1-7-2021
Eerste aanvraag of
verlenging uitgesteld
tot 1-7-2021
Uitstel start
betalingsregeling
naar 1-10-21
1-1-t/m 1-7- 2021

Aanvraag
Formulier NOW 3.0 4de
tranche
Opengesteld

Opengesteld

Formulier TVL Q1
(waarschijnlijk) vanaf 1
maart 2021
Aanvraag

n.v.t.

n.v.t.

(voorlopig) verlengd
tot 1-7-2021
(voorlopig) verlengd
tot 1-7-2021

n.v.t.

2021
2021
(voorlopig) tot
1-4-2021 voortgezet
(voorlopig) verlengd
tot 1-7-2021
Verlengd tot 1-7-2021
Verlengd tot 1-7-2022

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Lopende regeling/
einddatum niet
vermeld
Tot 1 april 2021

Via bank/financier

Verlengd tot 1-7-2021
Verlengd tot 1-7-2021

Via bank/financier
Bij Qredits

n.v.t.

n.v.t.
Via bank/financier
Via bank/financier

Via bank/financier

*) Het kabinet heeft een uitbreiding van de TVL-regeling aangekondigd (zie Fiscourant special, nr. 21), zodat
meer bedrijven hiervan gebruik kunnen maken. Deze uitbreiding is nog niet geformaliseerd en moet eerst
goedgekeurd worden door de Europese Commissie, voordat deze kan worden toegepast. Totdat de uitbreiding is
geformaliseerd, blijft de huidige TVL-regeling van kracht.

