NIEUWS

22 oktober 2021

Deadline TVL Q3 verschuift naar 29 oktober
Ondernemers kunnen nog tot 29 oktober 17.00 uur de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q3 2021
aanvragen. Dit was eigenlijk 26 oktober 17.00 uur.
Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Omdat de ICT-update van donderdag 21 oktober langer duurde
dan gepland, staat TVL Q3 drie dagen extra open. Ondernemers kunnen aanvragen bij een minimaal omzetverlies van
30 procent en minimaal vijftienhonderd euro vaste lasten per kwartaal (geen werkelijke vaste lasten). Ze kunnen weer
kiezen tussen twee referentieperioden: het derde kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020. Het minimum
subsidiebedrag is vijftienhonderd euro. Het subsidiepercentage is 100 procent.

Ook voor starters en grote bedrijven
Startende ondernemers die voor 30 juni 2020 zijn ingeschreven in het Handelsregister van KVK kunnen ook TVL
Q3 aanvragen. Mkb-bedrijven kunnen maximaal 550 duizend euro subsidie voor het tweede kwartaal ontvangen. Voor
grote bedrijven is het maximum zeshonderdduizend euro. Voor de land- en tuinbouwsector blijft er een opslag voor
speciale kosten voor het in leven houden van dieren en gewassen.
Een aanvraag voor TVL Q3 kan nog tot 29 oktober 17.00 uur. Wie de Subsidie Vaste Lasten voor onder andere
Nachtsluiting (VLN) wil aanvragen, moet ook TVL Q3 hebben aangevraagd.
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17 januari 2022

De coronapijn in het mkb is klein, maar gaat soms diep
Dit weekend gooiden horecaondernemers uit protest hun deuren open. Is hun
situatie echt zo nijpend? Accountants zien hoe het mkb overleeft, maar ook
dat niet iedereen... 

NIEUWS

07 januari 2022

'Miljarden omzetschade voor winkels door lockdown'
De omzetschade die winkels hebben opgelopen sinds het ingaan van de
nieuwe lockdown op 19 december, loopt inmiddels in de miljarden euro's.
Brancheorganisatie INretail... 

NIEUWS

06 januari 2022

Accountant worstelt met coronasteun voor bedrijven
Ook ondernemers die maar weinig hinder ondervinden van de coronacrisis
doen soms een beroep op steunmaatregelen als de NOW of TVL. Accountants
kunnen vaak alleen... 

NIEUWS

30 december 2021

Bedrijven kregen al 130 miljoen euro aan voorschotten
TVL
Door de jongste lockdown getro en bedrijven hebben al voorschotten
gekregen op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ter waarde van 130
miljoen euro. Ongeveer veertig... 

NIEUWS

27 december 2021

Accountant: coronasteun is voor veel gesloten winkels
onbereikbaar
Veel winkels die door de lockdown dicht moeten blijven, kunnen geen
aanspraak maken op nanciële steun van de overheid. De periode waarin
ondernemers hun omzetverliezen... 

