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Verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten van start
Alle mkb-ondernemers die in het laatste kwartaal van 2020 direct of indirect geraakt worden door de
diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf woensdag 25 november
2020 om 12.00 uur een aanvraag doen voor de verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, de
zogenoemde TVL Q4 2020.
Deze verbreding werd op 27 oktober 2020 aangekondigd als uitbreiding van het derde steunpakket. De regeling staat nu
open voor alle sectoren en is aangevuld met een eenmalige subsidie voor verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden
voor hun gemaakte voorraad- en aanpassingskosten.
Bedrijven kunnen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de berekende vaste lasten en het
omzetverlies een tegemoetkoming voor hun vaste lasten van oktober tot en met december 2020 krijgen tot een
maximum van 90.000 euro. De eenmalige subsidie voor voorraad- en aanpassingskosten voor eet-en
drinkgelegenheden bedraagt gemiddeld € 2500. Aanvragen kan op www.rvo.nl/TVL.

Voorwaarden
De TVL Q4 2020 staat open voor alle sectoren, dus ook voor ondernemers die indirect door de coronabeperkingen
worden getro en zoals toeleveranciers, de transportsector en de voedingstuinbouw. Het betreft een belastingvrije
tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven moeten van
oktober t/m december 2020 minimaal 30 procent omzetverlies hebben door de coronacrisis. Het aandeel vaste lasten is
minimaal 3.000 euro. Van dat deel wordt maximaal 50 procent gecompenseerd. De maximale tegemoetkoming is
verhoogd naar 90.000 euro.
Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die ze niet meer kunnen gebruiken vanwege de huidige gedwongen
sluiting. Ook hebben zij vaak geïnvesteerd om in de winter op een corona-veilige manier open te kunnen blijven,
bijvoorbeeld door hun terras te overkappen. Het kabinet verstrekt een eenmalige subsidie om deze gemaakte kosten te
compenseren, van circa 2,8 procent van de omzetderving. Dit bedrag wordt automatisch toegevoegd aan de TVL Q4
2020-aanvraag, ondernemers hoeven dus niks extra's te doen, aldus het ministerie.
De TVL Q4 2020 is eenmalig aan te vragen tot en met 29 januari 2021 17.00 uur. Voor de uitvoering van deze TVL heeft
het kabinet 833 miljoen euro uitgetrokken.

Bijna 50.000 ondernemers ontvingen TVL 1
De eerste aanvraagperiode van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) sloot 30 oktober. De regeling was het vervolg
op de TOGS-regeling en houdt rekening met de omvang van het omzetverlies van een bedrijf. Er is op dit moment 538
miljoen euro uitgekeerd aan 47.416 ondernemers. De komende weken zullen door de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO.nl) de laatste 1200 aanvragen worden afgehandeld, waarmee de totale uitkering aan ondernemers nog
toeneemt.
Meer informatie is beschikbaar via Rijksoverheid.nl.
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'Filiaalbedrijven hebben weinig aan huidige
overheidssteun'
Ook met het hogere plafond aan de vergoedingen voor vaste lasten en
onverkochte voorraden van winkeliers is een groot deel van de winkelstraat
niet gered. Vooral... 
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Kabinet verhoogt maximumvergoeding vaste lasten
Het kabinet verhoogt de maximumbedragen van de Tegemoetkoming Vaste
Lasten (TVL), een regeling die door de coronacrisis in het leven is geroepen.
Hiervoor wordt... 
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Tegemoetkoming Vaste Lasten eerste kwartaal 2021
van start
Mkb-ondernemers die in het eerste kwartaal van 2021 geraakt worden door
de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kunnen
vanaf 15 februari... 
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Meer details bekend over nieuwe regeling voor
starters in coronatijd
Ondernemingen die in de periode 30 september 2019 tot en met 30 juni 2020
zijn gestart kunnen straks het derde kwartaal van 2020 gebruiken om de
referentieomzet... 

