Het coronavirus
Wat zijn de gevolgen voor uw onderneming?

De invloed van het coronavirus op de maatschappij

Deze wordt met onmiddellijke ingang ingetrokken en

grijpt verder om zich heen. Ook voor uw onderneming

vervangen door een nieuwe tijdelijke regeling (NOW).

kan dat financiële en fiscale gevolgen hebben. In dit
document wijzen wij u op een aantal belangrijke

Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk om meer

onderwerpen.

werkgevers financieel tegemoet te komen om
werkloosheid te voorkomen en dit bovendien sneller

Tijdelijke Noodmatregel Overbrugging voor

te doen.

Werkbehoud (NOW)
Vanwege de uitspraak van het Coronavirus

Aanvragen voor werktijdverkorting zijn die al zijn

(COVID -19) heeft het kabinet ingrijpende

gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden

maatregelen moeten nemen. Dit heeft onder meer

afgehandeld in de nieuwe regeling.

gevolgen voor de regeling werktijdverkorting.

Now, for tomorrow
Baker Tilly

Een verzoek tot tegemoetkoming in de loonkosten
kan bij het UVW worden aangevraagd en komt voor
toewijzing in aanmerking indien:
• werkgever vanaf 1 maart 2020 een omzetverlies
ziet en verwacht dat deze minimaal 20% zal zijn;
• het personeel niet wordt ontslagen wegens
bedrijfseconomische redenen in de periode
waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;
• het loon aan betrokken werknemers door
werkgever wordt doorbetaald
Anders dan de regeling werktijdverkorting is de
nieuwe tegemoetkomingsregeling ook van
toepassing op de loonkosten voor werknemers met
een flexibel contract, waarvoor de werkgever geen
loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers
met een oproepcontract.
Duur en verlenging
De aanvraag geldt in beginsel voor een periode van 3
maanden. Is er na deze periode nog geen
verbetering in het bedrijf? Dan kan de aanvraag
eenmalig verlengd worden met nog eens 3 maanden
(aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden
worden gesteld).
De hoogte van tegemoetkoming
De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten
is afhankelijk van de terugval in omzet tot een
maximum van 90% van de loonsom. Hieronder zijn
enkele voorbeelden weergegeven van hoe de relatie
tussen omzetdaling en hoogte van de
tegemoetkoming uitwerkt:
Op basis van de aanvraag zal UWV een voorschot
verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte
tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de
werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor
aanvragen boven een nader te bepalen omvang van
de tegemoetkoming is een accountantsverklaring
vereist. Bij de definitieve vaststelling van de
tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er
sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Belastingaanslagen en betalingsproblemen
Indien u door de gevolgen van het coronavirus niet in
staat bent om tijdig aanslagen inkomstenbelasting,
vennootschapsbelasting, omzetbelasting of
loonbelasting te voldoen, bestaat de mogelijkheid om
bijzonder betalingsuitstel bij de Belastingdienst aan te
vragen.
Ondernemers hoeven niet meteen de vereiste
“verklaring van een derde-deskundige” mee te
sturen. Het kabinet wil dit proces voor de
ondernemers zo eenvoudig mogelijk maken met zo
min mogelijk administratie. Het kabinet onderzoekt
nog hoe dit het meest eenvoudig kan worden
vormgegeven.
Na ontvangst van het verzoek stopt de
Belastingdienst de invordering van de
belastingaanslagen. De inhoudelijke beoordeling van
het verzoek vindt echter pas later plaats.
Ter voorkoming van hoofdelijke aansprakelijkheid
voor niet-betaalde omzetbelasting en/of loonbelasting
dient betalingsonmacht in ieder geval binnen
14 dagen na de uiterste betalingsdatum bij de
Belastingdienst te zijn gemeld. Ook hierbij kunnen wij
u ondersteunen.
Heeft u als ondernemer al een voorlopige aanslag
inkomstenbelasting 2020 dan wel
vennootschapsbelasting 2020 ontvangen, en
verwacht u dat de winst lager uitkomt? In dat geval is
het verstandig om de hoogte van de ingeschatte
winst 2020 aan passen door een wijzigingsverzoek in
te dienen.
Btw en afgelastingen van evenementen
• Het is verstandig om kritisch te kijken naar btw die ziet op
een (personeels)evenement dat is of wordt afgelast. Via de
volgende link vindt u een nieuwsbericht waarin de mogelijk
gevolgen worden besproken.
https://www.bakertilly.nl/nl/actueel/nieuws/afgelasteevenementen-coronavirus-wat-met-de-btw/

Het loon van werknemers wordt volledig doorbetaald.
Werknemers verbruiken dus geen WW-rechten. De
tegemoetkomingsregeling staat los van de WW.
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Indien u vragen heeft over vorenstaande
onderwerpen dan wel bijstand wenst, kunt u te allen
tijde contact opnemen met uw contactpersoon bij
Baker Tilly.
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