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Aanleiding fiscale en financiële regelingen tijdens de coronacrisis 
De coronacrisis treft onze samenleving in het hart. Om het aantal slachtoffers te beperken en te zorgen dat de 
gezondheidszorg het aankan, heeft het kabinet een aantal verstrekkende maatregelen genomen. Daardoor is 
veel werk stil gevallen. Van grote bedrijven tot kleine zelfstandigen. De economische nood is breed en acuut. 
 
Het kabinet doet er alles aan banen en inkomens van zoveel mogelijk mensen veilig te stellen, en de vitaliteit 
van onze economie te ondersteunen. Daartoe zijn er verschillende financiële noodregelingen in het leven 
geroepen voor werkgevers en zelfstandigen. Het gaat om: 
• belastingmaatregelen; 
• tegemoetkoming voor vaste lasten; 
• kredietverstrekking; 
• garantiestelling; 
• subsidie voor loonkosten; 
• inkomensondersteuning. 
 
In deze nieuwsbrief treft u een overzicht aan van de noodregelingen. Uiteraard staat uw adviseur voor u klaar 
om u deskundig te helpen bij het aanvragen van één of meer regelingen. 
 
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) 
De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van 
het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die 
directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. 
 
Via de regeling TOGS kan deze specifieke groep ondernemers sinds vrijdag 27 maart een eenmalige 
tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur 
van een bedrijfspand. 
 
Let op! 
Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en 
drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont. 
 
TOGS-regeling ook voor zorgondernemers 
De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) staat vanaf 22 april 2020 ook 
open voor zorgondernemers, zoals praktijken van tandartsen en fysiotherapeuten. Ook deze ondernemers zien 
hun omzet dalen door de overheidsmaatregelen. Dit komt doordat mensen terughoudend zijn in het naar de 
fysiotherapeut gaan, of doordat bijvoorbeeld tandartsen vanuit veiligheidsoverwegingen zelf hun activiteiten 
terugschroeven. 
 
Belastingmaatregelen 
Ondernemers kunnen bijzonder uitstel aanvragen van betaling van belastingschulden. Ook rekent de 
Belastingdienst de komende tijd geen verzuimboete als ondernemers niet (op tijd) betalen. Met deze 
maatregelen wil het kabinet ondernemers ondersteunen tijdens de coronacrisis. 
 
Welke belastingmaatregelen heeft de overheid voor ondernemers genomen 
• Ondernemers kunnen bijzonder uitstel van belasting aanvragen van betaling van belastingschulden. 
• Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen, verlaagt het kabinet de 
invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle 



belastingschulden. 
• De belastingrente gaat vanaf 1 juni 2020 tijdelijk naar 0,01%. Voor de inkomstenbelasting gaat die rente 
vanaf 1 juli 2020 omlaag. De Belastingdienst rekent belastingrente als het een aanslag te laat kan vaststellen. 
(Dit tarief is nu 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen). 
 
Nadat het verzoek om bijzonder uitstel is ontvangen, stopt de Belastingdienst met invorderen en krijgt u 
automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Ook rekent de Belastingdienst de komende tijd geen 
verzuimboete voor het niet (op tijd) betalen. 
 
Het uitstel geldt dan voor de lopende belastingschuld en voor de schulden die in de 3 daaropvolgende 
maanden ontstaan. 
 
Wanneer kan ik uitstel aanvragen? 
U kunt uitstel aanvragen voor alle aanslagen: 
• inkomstenbelasting; 
• zorgverzekeringswet;  
• vennootschapsbelasting; 
• omzetbelasting (btw) en loonheffingen; 
• kansspelbelasting; 
• assurantiebelasting; 
• verhuurdersheffing; 
• milieubelastingen (energiebelasting/opslag duurzame energie, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, 
belasting op leidingwater); 
• accijns (minerale oliën, alcohol en tabak); 
• verbruiksbelasting alcoholvrije dranken; 
• belastingen Caribisch Nederland. 
Voor alle genoemde belastingen geldt dit versoepelde uitstelbeleid tot 19 juni 2020. 
 
Als u langer dan 3 maanden uitstel nodig hebt 
U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen als een betalingsuitstel van 3 maanden te kort is. Er 
gelden ook soepelere voorwaarden voor langer uitstel. Hoe het langere uitstel moet worden aangevraagd, is 
afhankelijk van de hoogte van uw belastingschuld: 
• Heeft u een belastingschuld lager dan € 20.000? Dan hoeft u alleen bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat 
de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. 
• Heeft u een belastingschuld hoger dan € 20.000? Dan heeft Belastingdienst nog wel een verklaring van een 
zogenaamde derde deskundige, zoals een accountant of brancheorganisatie, nodig. 
 
Wat kunt u doen met uw g-rekening? 
Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren, kunnen aan de Belastingdienst vragen om hun g-
rekeningen te laten deblokkeren. Zo kunnen dan tijdelijk bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd 
voor loonheffing of btw. U dient dan wel voor de loonheffing of btw uitstel van betaling te hebben 
aangevraagd. In normale situaties kan de Belastingdienst alleen het overschot op de g-rekening vrijgeven. 
 
Ik verwacht minder winst te maken door het coronavirus. Kan ik mijn voorlopige aangifte nog wijzigen? 
Ja, u kunt direct minder belastingen betalen door uw voorlopige aanslag te wijzigen. Dat geldt voor 
ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebben 
ontvangen en nu een lagere winst verwachten. Verlaag daarvoor uw inkomsten. Ondernemers die dit jaar 
helemaal geen winst meer verwachten, krijgen de belasting die zij voor dit jaar al betaald hebben daarna terug. 
 
Moet ik als ondernemer toeristenbelasting blijven betalen? 
Gemeenten heffen toeristenbelasting van ondernemers in de verblijfssector. Veel gemeenten innen deze 
belasting via een voorlopige aanslag. Veel gemeenten overwegen om het innen van toeristenbelasting stop te 
zetten om ondernemers tegemoet te komen. Dit kan voor ondernemers tot een financiële verlichting leiden in 



deze moeilijke tijden. Het Rijk is in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over hoe deze 
maatregel door gemeenten kan worden ingevuld. U kunt contact met uw gemeente opnemen over de 
maatregelen die zij treft op dit gebied of de website van uw gemeente raadplegen. 
 
Wat doet het kabinet om het uitlenen van zorgpersoneel makkelijker te maken? 
Tijdens de coronacrisis is het belangrijk dat zorginstellingen en -inrichtingen voldoende zorgpersoneel tot hun 
beschikking hebben. Daarom wordt op dit moment, meer dan normaal, zorgpersoneel in- en uitgeleend. Dit 
gebeurt niet alleen door zorginstellingen, zorginrichtingen en zorgverleners, maar ook door andere bedrijven 
zoals uitzendbureaus. Normaal gesproken wordt over het uitlenen van personeel btw geheven. In deze tijd is 
het ongewenst dat deze btw-regel leidt tot extra financiële of administratieve lasten. Daarom is van 16 maart 
2020 tot 16 juni 2020 het uitlenen van zorgpersoneel vrijgesteld van btw. 
 
Er gelden een aantal voorwaarden: 
• De inlener is een zorginstelling of -inrichting die de btw-vrijstelling toepast. 
• De uitlener vermeldt op de factuur dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring, en legt de gegevens die 
betrekking hebben op de toepassing van deze goedkeuring vast in de administratie. 
• De uitlener mag alleen de brutoloonkosten in rekening brengen aan de inlener, eventueel verhoogd met een 
administratieve kostenvergoeding van maximaal 5%. 
• Er mag met de uitleen geen winst worden beoogd of gemaakt. 
Deze maatregel heeft géén invloed op de aftrek van voorbelasting van de uitlener. Bent u bijvoorbeeld een 
uitlener, en levert u normaal gesproken met btw belaste prestaties en kunt u daardoor de inkoop-btw 
aftrekken? Dan kunt u dat ook nu blijven doen. 
 
Wat doet het kabinet om het schenken van medische hulpgoederen en apparatuur door bedrijven 
makkelijker te maken? 
In de coronacrisis leveren veel bedrijven gratis medische hulpgoederen aan zorginstellingen, zorginrichtingen of 
huisartsen, zoals beschermende kleding of mondkapjes. Normaal gesproken wordt deze schenking met btw 
belast. Het kabinet vindt deze heffing onwenselijk in de coronacrisis, omdat dit kan zorgen voor extra financiële 
of administratieve lasten. Daarom is de schenking van medische hulpgoederen en apparatuur vrijgesteld van 
btw voor de periode van 16 maart 2020 tot 16 juni 2020. Dit heeft geen invloed op de aftrek van de 
voorbelasting. Levert u normaal gesproken met btw belaste prestaties en kunt u daardoor de inkoop-btw 
aftrekken? Dan kunt u dat ook nu blijven doen. 
 
Hoe komt het kabinet sportscholen en ondernemers tegemoet die digitale sportlessen aanbieden? 
Bij sporten in een sportaccommodatie geldt het lage btw-tarief van 9%. Nu we tijdens de coronacrisis zoveel 
mogelijk thuis moeten blijven, bieden veel sportscholen en ondernemers online sportlessen aan. Het kabinet 
heeft besloten dat ook voor de online sportlessen het lage btw-tarief geldt. Deze tijdelijke maatregel geldt tot 
het einde van de verplichte sluiting van sportaccommodaties. 
 
Hoe wordt omgegaan met de vaste reiskostenvergoeding en thuiswerken vanwege het coronavirus? 
Tussen werkgever en werknemer zijn vaak afspraken gemaakt over een vaste vergoeding voor de reiskosten 
van en naar werk. Door de coronacrisis wordt er zoveel mogelijk thuisgewerkt, waardoor er minder reiskosten 
zijn. Het kabinet heeft besloten dat thuiswerken door de coronacrisis toch geen invloed heeft op de vaste 
reiskostenvergoeding. 
 
Bent u werkgever, en heeft u met uw werknemer een vaste reiskostenvergoeding afgesproken? Dan kunt u 
deze gewoon aanhouden. Zolang de crisismaatregelen gelden, mag u blijven uitgaan van het reispatroon 
waarop de vergoeding was gebaseerd. Dat mag ook als u een nacalculatie voor de vaste reiskostenvergoeding 
doet. 
 
Hoe dienen werkgevers om te gaan met de administratieve verplichtingen loonheffingen? 
Kunt u als werkgever niet voldoen aan alle administratieve verplichtingen voor de loonheffingen vanwege het 
voorgeschreven thuiswerken en de regel om 1,5 meter afstand te houden? Dan verbindt de Belastingdienst 



daar nu geen consequenties aan. U moet deze administratieve verplichtingen alsnog nakomen zodra dit weer 
kan. 
 
Hoe wordt er tijdens de coronacrisis omgegaan met de belasting op personenauto’s en motorrijwielen? 
Het kabinet wil voorkomen dat u voor de belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) problemen 
krijgt, omdat bijvoorbeeld een keuringsafspraak is geannuleerd of omdat u geen keuringsafspraak kunt maken. 
Daarom neemt de Belastingdienst de volgende drie tijdelijke maatregelen: 
 
1. Vrijstelling kortstondig gebruik opnieuw aanvragen 
Kocht u uw auto in het buitenland? Dan heeft u de vrijstelling kortstondig gebruik nodig om naar de RDW te 
rijden en het voertuig te laten keuren en inschrijven. Kon de RDW de keuring niet uitvoeren vanwege de 
coronacrisis? Dan kunt u voor een 2e keer bij de Belastingdienst vrijstelling aanvragen voor BPM en MRB bij 
kortstondig gebruik. 
 
2. Verlenging overgangsregeling voor taxi’s die worden omgebouwd 
De einddatum voor de overgangsregeling voor taxi’s die worden omgebouwd voor bijzonder taxivervoer (zoals 
rolstoelvervoer) was 1 april 2020. Deze datum wordt verschoven naar 1 juli 2020. De voorwaarde is wel dat de 
taxi voor 1 januari 2020 is aangeschaft. 
Had u een keuringsafspraak in de periode tot 1 april 2020, maar ging die niet door vanwege de 
coronamaatregelen? Dan heeft u tot 1 juli 2020 de tijd om de auto als taxi te laten keuren. 
 
3. Taxatierapporten langer geldig 
Een taxatierapport laten opstellen is nodig om een motorrijtuig door de RDW te laten keuren en om aangifte 
BPM te doen. Het taxatierapport mag normaal gesproken niet ouder zijn dan 1 maand om zo'n aangifte in te 
dienen. De dienstverlening van de RDW is nu beperkt, waardoor deze termijn niet altijd wordt gehaald. De 
geldigheid van het taxatierapport is daarom verlengd naar maximaal 4 maanden. 
 
Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)  
De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te 
ondersteunen tijdens de coronacrisis. 
 
Wat houdt de BMKB-regeling in en waar bestaat de aangekondigde verruiming uit? 
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat via de BMKB borg voor de kredieten aan 
ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij 
kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet 
dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% (MKB) en 80% 
(grootbedrijven) van dit borgstellingskrediet. 
 
Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% 
naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de 
mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. De BMKB kan benut worden door bedrijven voor 
overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen 
staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie 
mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar 
ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen. 
 
Geldt de verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) ook voor zzp’ers? 
Ja. zzp’ers kunnen gebruik maken van de BMKB. zzp’ers hebben echter doorgaans een minder grote 
financieringsbehoefte en maken er dan ook minder gebruik van. 
 
Garantie Ondernemersfinanciering (GO) 
De Garantie Ondernemersfinanciering (GO) is één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te 
ondersteunen tijdens de coronacrisis. 



COLOFON 

Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. 

De juistheid en volledigheid van de nieuwsbrief kan  
echter niet worden gegarandeerd. 

De samenstellers en de uitgever accepteren dan 
ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke 
aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van 
handelingen en\of beslissingen die gebaseerd zijn 
op deze nieuwsbrief. 
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Ondernemingen die moeite hebben om een banklening of bankgarantie te krijgen, kunnen gebruik maken van 
de Garantie Ondernemersfinanciering (GO). Het kabinet garandeert 80% van leningen voor grootbedrijven en 
90% voor het mkb, tot een plafond van € 10 miljard. 
 
Qredits 
Qredits verstrekt microkredieten aan startende ondernemers en kleine bedrijven. Het heeft als stichting een 
ideëel doel en een aanpak die wezenlijk anders is dan van reguliere banken, o.a. met bijzondere persoonlijke 
aandacht voor de ondernemers en de ontwikkeling van het business plan. 
 
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) 
De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) is een van de maatregelen van het 
kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, 
waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de 
coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om 
liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. 
 
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 
Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot 
maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen over 3 
maanden door de coronacrisis. 
 
Verlaging gebruikelijk loon vanwege coronacrisis 
De Belastingdienst heeft bekendgemaakt dat als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en 
liquiditeit van een bv, de bv en de aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) gedurende 2020 tijdelijk een lager 
maandloon mogen afspreken. Aan het einde van het jaar stelt de bv het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en 
vermeldt dit in de aangifte loonheffingen. Een ab-houder mag het gebruikelijk loon voor 2020 dus achteraf 
bepalen. Dan is duidelijker wat de impact is van de coronacrisis op de bv. 
Loon dat de ab-houder al genoten heeft over verstreken perioden in 2020, kan niet teruggedraaid worden. De 
bv en ab-houder kunnen alleen over toekomstige maanden in 2020 het loon verlagen. 
Voor het verlagen van het gebruikelijk loon is geen verzoek om instemming van of vooroverleg met de 
Belastingdienst nodig. 
 
Banken: uitstel op aflossen leningen 
Een aantal banken biedt gezonde bedrijven tijdens de coronacrisis 6 maanden uitstel van aflossing op hun 
leningen tot € 2,5 miljoen. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. 
De banken hebben naar eigen zeggen voldoende gezonde buffers opgebouwd om deze maatregel te nemen. 
Halverwege april hadden ruim 99.000 bedrijven gebruikgemaakt van de uitstelregeling. 9 van de 10 aanvragen 
werd goedgekeurd. In totaal is hier € 2,4 miljard aan krediet mee gemoeid. Zo’n 5.000 bedrijven hebben 
daarnaast een nieuwe lening gekregen, of grotere kredietruimte. Daarmee is € 3 miljard gemoeid. 
Voor bedrijven met hogere financiering dan € 2,5 miljoen geldt de uitstelregeling niet. Wel houden de banken 
de ontwikkelingen ook voor die groep in de gaten. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) noemt de 
regeling 'een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten'. 

 

 


