UPDATES ONLY
Maatregelen in verband met Coronavirus en arbeidsrechtelijke en fiscale
aandachtspunten
Stand per 15 december 2020, 12.00 uur
Algemeen
Wij zetten ons in om u steeds op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen, maar zullen
dit niet meer op dagelijkse basis doen. Zodra er noemenswaardige ontwikkelingen zijn, zullen wij
u daarvan uiteraard op de hoogte brengen met een update. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn
wanneer er meer duidelijkheid is over (de voorwaarden van) de verlenging van de diverse
regelingen of er wijzigingen zijn van regelingen.
Houd onze website dus in de gaten of volg ons op LinkedIn!
Belangrijke data op een rij
Aanvragen verschillende regelingen
TOZO 3: vanaf 1 oktober 2020
TVL 2 Q4 2020: vanaf 25 november 2020 tot 29 januari 2020 17.00 uur
NOW 3.1 (ook wel derde tranche): t/m 27 december 2020
NOW 3.2 (ook wel vierde tranche): vanaf 15 februari 2021 t/m 14 maart 2021
NOW 3.3 (ook wel vijfde tranche): vanaf 17 mei 2021 t/m 13 juni 2021
Aanvragen
Aanvragen
Aanvragen
Aanvragen
Aanvragen

vaststelling
vaststelling
vaststelling
vaststelling
(verlenging

NOW 1 vanaf 7 oktober 2020
NOW 2 vanaf 15 april 2021
NOW 3 (alle tranches) vanaf september 2021
TVL 1 vóór 1 april 2021
bijzonder) uitstel van belastingen: t/m 1 april 2021

NOW 3
Het aanvragen van NOW 3.1 was aanvankelijk mogelijk t/m 13 december 2020. In verband met
de gisteren afgekondigde maatregelen, is een nieuwe aanvraagperiode voor de NOW 3.1.
opengesteld. Vanaf vandaag (15 december 2020) tot en met 27 december 2020 kan nog een
aanvraag voor NOW 3.1 worden gedaan.
Werkgevers die eerder geen aanleiding zagen om een aanvraag te doen, maar door de nieuwe
maatregelen wel aanspraak wensen te maken op de NOW worden hierdoor in staat gesteld dat
alsnog te doen.
Stel uw vragen, we zijn er voor u!
Laat u vooral goed infomeren en adviseren. U kunt daarvoor gebruik maken van de expertise die
wij binnen de ETL-groep hebben. Neem contact op met uw contactpersoon, die kan u verder
helpen en zo nodig andere experts bij de oplossing van uw probleem betrekken.
U kunt ook contact met ons opnemen via e-mail (info@etlnederland.nl), ons webformulier of per
telefoon (070 82 00 272). Voor juridisch advies kunt u contact opnemen met Jan Willem van den
Dries (06 24 56 27 22).

Hoewel aan de samenstelling van dit memo de uiterste zorg is besteed, wordt geen enkele aansprakelijkheid
aanvaard. Met dit memo wordt niet beoogd de verschillende regelingen uitputtende te benoemen.

