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30 september 2021

RVO: begin op tijd bij aanvraag TVL Q3 waarbij
accountantsproduct nodig is
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) raadt ondernemers die de Tegemoetkoming Vaste
Lasten (TVL) Q3 2021 willen aanvragen voor een bedrag vanaf 125.000 euro aan niet te lang te wachten.
Zij moeten namelijk direct een accountantsproduct toevoegen bij de aanvraag.
TVL Q3 2021 sluit op 26 oktober 2021 om 17.00 uur. "Het aanvragen van een accountantsproduct kan een paar weken
duren. We willen voorkomen dat ondernemers hierdoor geen TVL Q3 kunnen aanvragen", aldus RVO.
De snelle uitbetalingen bij de drie eerste TVL-periodes binnen enkele dagen kan RVO bij Q3 niet meer halen, omdat
zowel startende én grote ondernemingen als mkb'ers nu tegelijkertijd kunnen aanvragen, aldus de dienst. Ook
controleert RVO of ondernemers niet boven het maximale bedrag van de staatssteun komen.
RVO: Accountantsproduct: bij een aanvraag van € 125.000 of hoger
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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... 
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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... 
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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... 
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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... 
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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... 

