NIEUWS

26 januari 2022

Deadline aanvraagtermijn TVL Q4 2021 naar 11
februari
De deadline voor TVL Q4 2021 is met twee weken verlengd en de omzetverliesgrens is eenmalig verlaagd
van 30 procent naar 20 procent.
Dat meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Europese Commissie moest toestemming geven voor
de wijziging. De aanpassing van de TVL is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant.
Om ondernemers voldoende kans te geven Q4 2021 aan te vragen, heeft de overheid de aanvraagperiode met twee
weken verlengd. Ondernemers kunnen tot en met 11 februari 2022, 17.00 uur een aanvraag voor het vierde kwartaal
van 2021 indienen. Dit was eigenlijk 28 januari 2021. De regeling staat zo acht weken open, net als bij de vorige
openstellingen.

Omzetverlies
TVL Q4 2021 is voor ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 20 procent omzetverlies verwachten
ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. In vorige TVL-periodes was dit 30 procent.
Aanvragers moeten aan de overige voorwaarden voldoen. Ondernemers die nog niet eerder TVL aanvroegen, of eerder
niet in aanmerking kwamen, mogen ook aanvragen.
Bron: RVO
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03 juni 2022

TVL voor startende ondernemers opent 7 juni
Vanaf dinsdag 7 juni 2022 om 09:00 uur kunnen startende ondernemers de
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het vierde kwartaal van
2021 en het eerste... 

NIEUWS

03 juni 2022

Deadlines doorgeven omzet TVL Q3 2021, Q4 2021 en
Q1 2022 verplaatst
Ondernemers die een voorschot Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q3
2021, Q4 2021 of Q1 2022 hebben ontvangen hebben langer de tijd om hun
werkelijke omzet door te... 
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18 mei 2022

Rekenkamer: Rechtmatigheid bestedingen verder
onder druk
Van bijna vijf procent van alle verplichtingen die de rijksoverheid in 2021
aanging en die leiden tot uitgaven in de toekomst, staat de rechtmatigheid
niet vast.... 
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17 mei 2022

Ruim twintig ondernemers opgepakt om fraude met
coronasteun
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft de afgelopen dagen
meer dan twintig ondernemers aangehouden in een zaak die draait om fraude
met coronasteun. 

NIEUWS

16 mei 2022

'Een vijfde van de ondernemers vreest voor
terugbetalen coronasteun'
Een vijfde van de ondernemers maakt zich zorgen over het moeten
terugbetalen van de ontvangen coronasteun. 

