Update Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
Onder de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) kunnen bedrijven vanaf 1
oktober 2020, afhankelijk van de omvang van hun bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en
de mate van omzetderving opnieuw een tegemoetkoming krijgen. De tegemoetkoming
bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 90.000 per drie maanden voor vaste lasten voor
de periode oktober 2020 tot en met juni 2021.
Bedrijven moeten een omzetverlies hebben van minimaal 30%. Dit percentage blijft in het
eerste kwartaal 2021 gelijk en wordt daarna pas afgebouwd. Zo gelden voor de maanden
vanaf oktober de volgende percentages omzetverlies:
• Oktober – december 2020: 30%
• Januari – maart 2021: 30%
• April – juni 2021: 45%
Het aandeel vaste lasten van de omzet moet minimaal € 3.000 bedragen. Van dat deel wordt
maximaal 50% tot 70% gecompenseerd. De compensatie is afhankelijk van het
omzetverlies: 50% bij een omzetverlies van 30% oplopend tot 70% bij een omzetverlies van
100%.

Doelgroep
Voor het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021 is de TVL opengezet voor alle
sectoren voor ondernemers met een omzetdaling van minimaal 30%. De SBI-code blijft wel
leidend voor de vaststelling van de vaste lasten. Alleen krediet- en financiële instellingen zijn
uitgezonderd.
Vanaf het tweede kwartaal 2021 geldt weer dat voor toekenning wordt gekeken naar de SBIcode:
•

•

•

Heeft u op 15 maart 2020 als hoofdactiviteit één van de voor de TVL vastgestelde
SBI-codes én voldoet u aan de overige voorwaarden (zie hierna), dan komt u in
aanmerking voor de TVL.
Heeft u als niet als hoofdactiviteit maar wel als nevenactiviteit één van de voor de
TVL vastgestelde SBI-codes? Dan kan u net als bij de TOGS ook in aanmerking
komen voor de TVL, mits het omzetverlies van 30% en de drempel van artikel 2,
tweede lid, onderdeel b uitsluitend betrekking heeft op de nevenactiviteit.
Komt u op grond van de hoofd- en nevenactiviteiten met bijbehorende SBI-codes in
het handelsregister niet in aanmerking voor een tegemoetkoming, terwijl u op grond
van de aanduiding van de activiteiten (zoals op 15 maart 2020 opgenomen in het
handelsregister) wel een activiteit uitvoert die in de bijlage van de TVL staat
genoemd? Dan kan u toch in aanmerking komen voor de TVL (artikel 2, derde lid,
van de regeling). Deze mogelijkheid bestond al onder de TOGS. Beriep u zich al
hierop voor de TOGS, dan komt u automatisch ook in aanmerking voor de TVL, mits
u aan de overige criteria voldoet.
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•

Ook toeleveranciers van getroffen sectoren komen, net als onder de TOGS, in
aanmerking. Onder de TVL geldt niet meer de eis dat de toeleverancier voor
minimaal 70% van de omzet afhankelijk moet zijn van een getroffen sector.

Ondernemers in de recreatieve vliegsector (SBI-code 51.10), zoals de ballonvaart, kunnen
ook een TVL-aanvraag indienen, mits zij aan de voorwaarden voldoen.
Op 27 oktober 2020 , 9 en 18 december 2020 zijn de volgende aan de TVL gerelateerde
uitbreidingen bekendgemaakt:
•

•

•

•
•

De TVL wordt voor het vierde kwartaal 2020 en eerste kwartaal 2021 opengezet voor
alle sectoren voor ondernemers met een omzetdaling van minimaal 30%. De SBIcode blijft wel leidend voor de vaststelling van de vaste lasten. Alleen krediet- en
financiële instellingen zijn uitgezonderd.
Horecaondernemers (eet- en drinkgelegenheden, inclusief nachtclubs en kantineexploitanten) kunnen via de TVL-aanvraag een extra eenmalige subsidie ontvangen
van minimaal 2,8 % van de omzetderving. Deze subsidie bedraagt maximaal €
20.160. Het gaat om de volgende SBI-codes: 56.10.1, 56.10.2, 56.29 en 56.3. De
horecaondernemers hoeven geen aparte aanvraag hiervoor te doen. De extra
subsidie wordt automatisch toegekend bij de TVL 2.0 aanvraag van het vierde
kwartaal 2020.
Bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie (zoals muziekfestivals en
kermissen) krijgen een extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL 1.0 vergoeding
die zij ontvingen. Deze subsidie bedraagt 33,3% van de subsidie die de ondernemer
ontving vanuit de TVL 1.0, met een minimum van € 750. De subsidie is mogelijk voor
het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021. Ondernemers komen hiervoor
in aanmerking als:
o Ze organisatoren of toeleveranciers van publieke evenementen zijn
(bijvoorbeeld kermissen, sportevenementen en festivals, congressen en
beurzen. Niet onder de regeling vallen privé evenementen zoals bruiloften en
besloten bedrijfsevenementen.
o Ze wel voor de TVL 1.0 in aanmerking zijn gekomen, maar niet voor de TVL
2.0 in het vierde kwartaal 2020 vanwege een lage referentieomzet in het
vierde kwartaal 2019.
o Ze voor minimaal 50% van hun omzet in het tweede en derde kwartaal 2019
afhankelijk waren van evenementen georganiseerd in diezelfde periode.
Ondernemers die tijdelijk met hun bedrijf stoppen en die voldoen aan de
voorwaarden van de TVL, kunnen gebruik blijven maken van de TVL.
De verplicht gesloten detailhandel kunnen via de TVL-aanvraag van het vierde
kwartaal 2020 een zogenaamde voorraadsubsidie krijgen. De SBI-codes die in
aanmerking komen worden op de website van RVO gepubliceerd. De regeling is
hetzelfde vormgegeven als de extra eenmalige subsidie voor horecaondernemers. Dit
betekent dat de subsidie minimaal 2,8% van het omzetverlies bedraagt (bij een
omzetverlies van 30%) met een maximum van € 20.160. De gesloten detailhandel
hoeft geen aparte aanvraag hiervoor te doen. De extra subsidie wordt automatisch
toegekend bij de TVL 2.0 aanvraag van het vierde kwartaal 2020.
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Voorwaarden Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
U moet aan de volgende voorwaarden voldoen voor de TVL:
•
•
•
•

•
•

•

Ingeschreven in het handelsregister op 15 maart 2020.
Maximaal 250 werknemers.
Kwalificatie als kleine of middelgrote onderneming (volgens de Europese mkbdefinitie).
Aanwezigheid van een vestiging buiten de eigen woning. Wat ook voldoet is een
vestiging die fysiek gescheiden is van de eigen woning en een eigen opgang heeft.
Verder geldt deze eis niet voor ambulante ondernemingen en horecaondernemingen
met een horecagelegenheid.
De onderneming mag niet op 31 december 2019 al in problemen verkeren.
Omzetverlies van minimaal 30%. Dit percentage wordt vanaf het tweede kwartaal
2021 afgebouwd. Zo gelden voor de volgende percentages omzetverlies:
o Oktober – december 2020: 30%
o Januari – maart 2021: 30%
o April – juni 2021: 45%
Vaste lasten (bepaald zoals voorgeschreven in de regeling) zijn hoger dan € 3.000.

Bepalen omzet
Het bedrag waarover aangifte voor de omzetbelasting wordt gedaan, geldt als omzet. Deze
aangifte moet zijn gedaan overeenkomstig het bepaalde bij en krachtens de Wet op de
omzetbelasting 1968.
Subsidies, tegemoetkomingen of andere steun van de overheid in verband met de bestrijding
van de verspreiding van COVID-19, waaronder bijvoorbeeld subsidies verleend op grond van
de NOW, maken geen deel uitmaakt van de omzet bij de toepassing van deze regeling.
U kunt de omzet aantonen met kopieën van de btw-aangiften als per kalendermaand of kwartaal aangifte gedaan wordt. Onderstaande ondernemers kunnen dat echter niet en
moeten met een ander bewijsstuk aantonen de omzet aantonen (artikel 3, negende lid, van
de regeling bepaalt dat de omzet voor die ondernemingen eenvoudig of duidelijk moet
blijken uit de financiële administratie of een ander bewijsmiddel):
• ondernemers die per jaar btw-aangifte doen,
• ondernemers die behoren tot een fiscale eenheid btw,
• ondernemers die in aanmerking komen voor de subsidie op basis van de
nevenactiviteit,
• dorpshuizen, gemeenschapshuizen en wijkcentra,
• ondernemers die btw-vrijgestelde prestaties verrichten,
• ondernemers die gebruikmaken van de KOR,
• ondernemers die (ook) btw in het buitenland betalen.
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Bepalen omzetverlies
Als de subsidieaanvrager btw afdraagt, wordt de omzet van de referentieperiode en het
omzetverlies bepaald aan de hand van:
• 1/3 van de omzet in het vierde kalenderkwartaal (voor de periode oktober-december
2020).
Doet u maand- of jaaraangifte btw, verricht u (gedeeltelijk) vrijgestelde prestaties of draagt
u buiten Nederland btw af, dan geldt omwille van de rechtsgelijkheid dezelfde
berekeningsmethode. Voor ondernemers die in het tweede kalenderkwartaal 2019 of later
startten geldt een andere referentieperiode.
Voor een onderneming met alleen een geregistreerde nevenactiviteit geldt dat het
omzetverlies van ten minste 30% betrekking dient te hebben op de geregistreerde
nevenactiviteit. Voor getroffen MKB-ondernemingen met een dorpshuis, gemeenschapshuis
of wijkcentrum en getroffen vervaardigende MKB-ondernemingen met een retailwinkel tellen
alleen de omzetverliezen mee die betrekking hebben op horeca en zaalverhuur,
respectievelijk de retailwinkel.
Het omzetverlies wordt als volgt berekend: ((Referentieomzet -/- Omzet 2020) /
(Referentieomzet)) x 100%
Let op: Voor ondernemingen die zich tussen 1 maart en 15 maart 2020 voor de eerste maal
hebben ingeschreven in het handelsregister is de drempel van 30% omzetverlies niet van
toepassing.

Wat zijn vaste lasten?
Vaste lasten zijn alle doorlopende kosten van een onderneming, met uitzondering van de
loonkosten (daarvoor is de NOW 2.0 bedoeld). Voorbeelden: huur bedrijfspand,
verzekeringen, afschrijvingen apparatuur.
Er wordt niet uitgegaan van de daadwerkelijke vaste lasten, maar de vaste lasten worden
bepaald aan de hand van de omzet in de referentieperiode. Dit bedrag wordt vervolgens
vermenigvuldigd met een gemiddelde verhouding tussen vaste lasten en omzet, bepaald
voor de sector waartoe de onderneming behoort. Inherent aan deze berekeningsmethode is
dat u het bedrag van de daadwerkelijke vaste lasten niet hoeft aan te tonen.
Let op: Stopt u gedurende de subsidieperiode met uw activiteiten en brengt u daarmee ook
uw vaste lasten tot nul, dan maakt u oneigenlijk gebruik van de subsidie. U handelt dan in
strijd met het doel van de subsidie, het bijdragen aan de financiering van de vaste lasten van
getroffen MKB-ondernemingen.
Let op: Voor ondernemingen die zich tussen 1 maart en 15 maart 2020 voor de eerste maal
hebben ingeschreven in het handelsregister wordt de omzet niet bepaald en kan dus ook
niet het aandeel vaste lasten berekend worden. Voor hen geldt een andere drempel voor de
vaste lasten: zij moeten verwachten dat zij in de subsidieperiode ten minste € 3.000 vaste
lasten hebben. Aan deze groep kan wel gevraagd worden aan te tonen dat aan deze eis
daadwerkelijk is voldaan.
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Hoogte subsidiebedrag
De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van:
•
•
•

de hoogte van de omzet in de referentieperiode,
de mate van omzetverlies in diezelfde periode in 2020, en
de hoogte van de vaste lasten (berekend door de omzet in de referentieperiode te
vermenigvuldigden met het gemiddelde aandeel vaste lasten in de omzet voor de
branche waar de onderneming toe behoort).

Vervolgens wordt maximaal 50% tot 70% van deze berekende vaste lasten vergoed, met
een maximum van € 90.000 per onderneming en een minimum van € 750. Het maximum
van € 90.000 is voor de volledige drie maanden. Het minimumbedrag van € 750 wordt
uitgekeerd indien de berekening van de hoogte van de subsidie lager is dan € 750.
De subsidie is gerelateerd aan het omzetverlies. Dit betekent dat de subsidie bijvoorbeeld
70% van de totale vaste lasten bedraagt bij het volledig wegvallen van de omzet, 35% bij
het wegvallen van 50% van de omzet en 15% van de totale vaste lasten bij het halen van de
drempel van het omzetverlies van 30%.
Zie voor meer informatie de Tabel verhoging subsidiepercentage TVL 2020
(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/12/09/tabel-verhogingsubsidiepercentage-tvl-2020). Hierin zijn ook rekenvoorbeelden opgenomen.
Let op: Ondernemingen die tussen 1 en 15 maart 2020 voor de eerste maal zijn
ingeschreven en die aan de eisen van de regeling voldoen, krijgen een vast subsidiebedrag
van € 750.

Aanvragen en voorschot
Aanvragen van de TVL kan per drie maanden. De aanvraag voor de TVL Q4 2020 is mogelijk
van 25 november 2020 tot en met 29 januari 2021 17.00 uur via www.rvo.nl/tvl. In artikel 6,
tweede lid van de regeling zijn de gegevens opgenomen die aangeleverd moeten worden bij
aanvraag, zoals de naam, het adres, en het KvK-nummer. Daarnaast dienen administratieve
bewijsstukken geleverd te worden, zoals een kopie van de aangifte van de omzetbelasting of
een kopie van een ander bewijsstuk uit de boekhouding van de omzetgegevens over 2019.
Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst Beslissingen worden zo snel
mogelijk, maar uiterlijk binnen acht weken genomen. Het voorschot bedraagt 80% en wordt
in één keer betaald.
Accountants of andere intermediairs kunnen vanaf 1 september 2020 een TVL-aanvraag
indienen namens een getroffen ondernemer. De ondernemer moet wel eerst een
zogenoemde ketenmachtiging geven aan de accountant of intermediair. Dit gaat via
eHerkenning.nl.
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Vaststelling subsidie
De onderneming verzoekt om vaststelling van de subsidie via het daarvoor ontworpen
formulier.
In artikel 10 van de regeling zijn enkele verplichtingen opgenomen voor de
subsidieontvanger. In de eerste plaats is het van belang dat de ontvanger zijn administratie
voert en bewaart op een manier waardoor tot tien jaar na de subsidieverlening op duidelijke
en eenvoudige wijze blijkt dat hij aan de eisen heeft voldaan.

Relatie met NOW

De TVL wordt, net als andere subsidies, gezien als omzet in de NOW-regeling. Dit
kan leiden tot een lagere subsidievaststelling bij de NOW. Houd hier rekening mee.

Aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2020

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB is vrijgesteld van belastingheffing. Dit volgt
uit het Besluit noodmaatregelen coronacrisis. In dit Besluit staat vermeld dat in het
pakket Belastingplan 2021 met terugwerkende kracht zal worden geregeld dat deze
tegemoetkoming is vrijgesteld. In het Belastingplan 2021 is de vrijstelling
opgenomen. Deze werkt terug naar 1 januari 2020. Maar let op: het Belastingplan
2021 spreekt zich niet uit over een vrijstelling van belastingheffing van de verlenging
vanaf 1 oktober 2020, maar de verwachting is dat ook hiervoor een vrijstelling in de
wet zal worden opgenomen. Hiervoor lijkt nog wel teruggevallen te kunnen worden
op het Besluit. De tegemoetkoming kan op grond van dit Besluit in de aangifte
(inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting) worden opgenomen in de rubriek
‘Overige buitengewone baten’ én in de rubriek ‘Overige vrijgestelde
winstbestanddelen’. Op die manier wordt geen inkomstenbelasting (box 1) of
vennootschapsbelasting geheven over de tegemoetkoming(en).

Bronvermelding: Wet- en regelgeving - ideaa - Wolters Kluwer Avanzer
Laatste versie: december 2020
Wij hebben de informatie in deze informatiebrief met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De verstrekte
informatie is algemeen van aard en heeft tot doel u kort en bondig op hoofdlijnen te informeren. Desondanks kan het
voorkomen, dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. ideaa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de
gevolgen van handelen of nalaten op grond van de aangeboden informatie.
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