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aandachtspunten
        Stand per 6 mei 2021, 14.00 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 als 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 4: vanaf 1 april 2021
TVL Q1 2021: vanaf 15 februari 2021 t/m 18 mei 2021 17.00 uur
TVL Q1 2021 grote ondernemingen: vanaf medio mei 2021
TVL Q2 2021: verwachting vanaf medio mei 2021
NOW 3.2 (ook wel vierde tranche): niet meer mogelijk
NOW 3.3 (ook wel vijfde tranche): vanaf 6 mei 2021 t/m 30 juni 2021
VLE Q1 2021: vanaf 26 april 2021 t/m 26 mei 2021

Aanvragen vaststelling NOW 1 t/m 31 oktober 2021
Aanvragen vaststelling NOW 2 vanaf 15 maart 2021 t/m 5 januari 2022
Aanvragen vaststelling NOW 3, derde trance vanaf 4 oktober t/m 26 juni 2022
Aanvragen vaststelling NOW 3, 4e en 5e tranche vanaf 31 januari 2022 t/m 23 oktober 2022
Aanvragen vaststelling TVL 1 vóór 1 april 2021
Aanvragen vaststelling TVL Q4 2020 vóór 1 juli 2021
Aanvragen (verlenging bijzonder) uitstel van belastingen: t/m 1 juli 2021

TVL
De RVO geeft inmiddels aan dat TVL voor Q2 2021 vanaf medio deze maand (mei 2021) is aan te
vragen.
De VLE Q1 2021 (vaste lasten evenementenbranche) kan nog worden aangevraagd tot en met 26
mei 2021 17.00 uur.

TVL Startersregeling
Starters (gestart tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020) kunnen vanaf eind mei/begin juni 2021
een aanvraag indienen bij de RVO voor de zogenoemde startersregeling. De startersregeling zal
gebaseerd zijn op de TVL. De exacte regeling wordt thans nog uitgewerkt. Wel is inmiddels
duidelijk dat als de onderneming verbonden is aan óf onderdeel is van een andere onderneming
die al ingeschreven is voor 1 oktober 2019 en daarmee onderdeel is van een bestaande groep, de
onderneming niet in aanmerking komt voor TVL Startersregeling Q1 2021. Voorbeelden zijn:
- dochterondernemingen;
- werkmaatschappijen;
- startende nieuwe filialen onder een aparte bv;
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- franchisenemers die niet los staan van de franchisegever.

Aanvragen TVL Q1 2021 voor grote ondernemingen
De RVO heeft aangegeven dat grote ondernemingen medio deze maand een aanvraag TVL
kunnen indienen. Om te bepalen of een bedrijf een grote onderneming kan een zogenoemde
MKB-toets van de Europese Commissie worden gebruikt.

Aanvragen NOW 3.3 (vijfde tranche)
Het UWV heeft het mogelijk gemaakt dat vanaf 6 mei 2021 de 5e tranche NOW (tegemoetkoming
loonkosten voor de maanden april t/m juni 2021) kan worden aangevraagd. Ook de
aanvraagtermijn is verruimd. Deze tranche is aan te vragen t/m 30 juni 2021.

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) 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).


