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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2021 

 
Vorige week vrijdag zijn tijdens de persconferentie nieuwe coronamaatregelen gepresenteerd. Naar 

aanleiding hiervan komen er een aantal steunmaatregelen weer beschikbaar. De TVL wordt 

opgesteld voor het 4e kwartaal 2021. De NOW wordt niet opengesteld. 

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) – RVO 

De TVL wordt opengesteld voor het 4e kwartaal 2021. Dat is dan de 6e tranche (TVL 4). De 

voorwaarden voor de aanvraag zijn als volgt: 

• Minimaal 30% minder omzet ten opzichte van de referentieperiodes. U kunt kiezen uit twee 
referentieperiodes: het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. U kiest zelf welke 
referentieperiode voor u het meest gunstig is. 

• Uw onderneming heeft minimaal € 1.500 vaste lasten per kwartaal. 

• De TVL-subsidie wordt berekend aan de hand van het omzetverlies, het percentage vaste lasten 
van de sector en een vast subsidiepercentage van 85%. 

• Er is geen opslag voor land- en tuinbouwbedrijven. 

• Het maximale subsidiebedrag is € 250.000. 

• De aanvraag moet worden gedaan bij het RVO met e-herkenning (niveau 3). 

De TVL-omzet betreft de omzet welke wordt aangegeven in de btw-aangifte. 

Het loket voor de TVL Q4 2021 gaat naar verwachting begin december open. Dit is afhankelijk van 

goedkeuring door de Europese Commissie. 

Bij aanvragen boven de € 125.000 zal bij de aanvraag en de vaststelling een accountantsverklaring 

worden gevraagd. 

 

Uitstel van betaling belastingaanslagen – Belastingdienst 

Het bijzondere uitstel van belastingen liep tot 1 oktober 2021. Na 1 oktober 2021 dient u alle 

belastingen weer tijdig te betalen. Het gaat daarbij om loonheffingen, omzetbelasting, 

inkomstenbelasting, premie zorgverzekeringswet en vennootschapsbelasting. Let daarbij op de 

voorlopige aanslagen 2021 inkomstenbelasting, premie zorgverzekeringswet en 

vennootschapsbelasting die in maandelijkse termijnen betaald moeten worden. Deze 

maandtermijnen dienen vanaf oktober 2021 weer betaald te worden. 

De belastingen waarvoor bijzonder uitstel is verkregen, dienen vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden 

betaald te worden. U krijgt hierover in de loop van 2022 bericht van de belastingdienst. Indien u de 

nieuwe belastingen na 1 oktober 2021 niet tijdig betaalt, vervalt het bijzondere uitstel en dienen de 

achterstallige belastingen in 1 keer betaald te worden. 

Tijdelijke aanvullende tegemoetkoming 

Bent u ondernemer en hebt u tot en met 30 september 2021 gebruikgemaakt van het bijzonder 

uitstel van betaling vanwege de coronacrisis? Is het ook na die datum voor u echt niet mogelijk om 

op tijd uw belastingen te betalen en kunt u dat aannemelijk maken met een eigen of derde  
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verklaring? Dan kunt u de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming aanvragen. Dit kan van 1 oktober 

2021 tot en met 31 januari 2022. 

Met de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming hoeft u van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 

2022 nog niet te voldoen aan nieuwe betalingsverplichtingen voor de belastingen waarvoor u 

bijzonder uitstel van betaling had. Ook deze nieuwe belastingschulden vallen onder de 

betalingsregeling van 60 maanden voor de belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het 

bijzonder uitstel van betaling. 

Wat zijn de voorwaarden voor de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming? 

• U hebt bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en gekregen. 

• Er is sprake van werkelijk bestaande betalingsproblemen die hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door 

de coronacrisis. 

• De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard. 

• De betalingsproblemen zijn voor een bepaald tijdstip opgelost. 

• Uw onderneming moet levensvatbaar zijn. 

• U moet aannemelijk maken dat aan de vorige 5 voorwaarden is voldaan. Is uw totale 

belastingschuld (de schuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel plus de schuld die 

u hebt opgebouwd vanaf 1 oktober 2021) € 20.000 of hoger? Stuur de belastingdienst hiervoor 

een verklaring van een derde deskundige met een beoordeling van de aard van de 

betalingsproblemen. 

• Is uw totale belastingschuld lager dan € 20.000? Stuur de belastingdienst hiervoor een eigen 

verklaring met dezelfde inhoud. 

• U blijft op tijd aangifte doen voor uw belastingen. 

Hoe vraagt u de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming aan? 

Ontvangt u een (naheffings)aanslag voor een belasting waarvoor u eerder bijzonder uitstel van 

betaling hebt gehad en kunt u deze niet op tijd betalen? Dan kunt u met een brief de tijdelijke 

aanvullende tegemoetkoming aanvragen. Vergeet niet de verklaring van de derde deskundige of uw 

eigen verklaring als bijlage mee te sturen. 

De tijdelijke aanvullende tegemoetkoming heeft terugwerkende kracht 

De tijdelijke aanvullende tegemoetkoming geldt van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. U 

kunt de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming dus met terugwerkende kracht aanvragen. Dit kunt u 

uiterlijk 31 januari 2022 nog doen. 

Vraagt u bijvoorbeeld op 5 november 2021 de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming aan en krijgt u 

op 15 november 2021 van de belastingdienst bericht dat u er gebruik van kunt maken? Dan geldt de 

tegemoetkoming voor u met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2021. 

Betaalt u op of na 1 oktober 2021 1 of meer belastingen niet op tijd en vraagt u pas later de tijdelijke 

aanvullende tegemoetkoming aan? Dan krijgt u in de tussentijd misschien (naheffings)aanslagen met 

boetes omdat u niet op tijd hebt betaald. Wanneer de belastingdienst besluit dat u gebruik kunt 

maken van de tegemoetkoming, zullen zij deze boetes vernietigen. Dat betekent dat u ze niet hoeft 

te betalen. 
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Zit er veel tijd tussen de datum van een (naheffings)aanslag en de datum waarop u de tijdelijke 

aanvullende tegemoetkoming aanvraagt? Dan stuurt de belastingdienst u na de (naheffings)aanslag 

misschien ook nog een aanmaning. De kosten van die aanmaning moet u altijd betalen. Ook als u 

later bericht krijgt dat u gebruik mag maken van de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming. 

 

Vrije ruimte werkkostenregeling 2021 

 

Werkgevers mogen onder de werkkostenregeling een gedeelte van het fiscale loon besteden aan 

onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dat is de 

vrije ruimte. 

De vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 is in 2021 verhoogd van 1,7% naar 3%. Dit 

biedt u, als u daarvoor de financiële ruimte hebt, de mogelijkheid om uw werknemers (inclusief 

DGA’s) in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld met een bloemetje, cadeaubon 

of bonus.  Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 blijft de vrije ruimte in 2021 1,18%.  

Als u wilt weten waar uw vrije ruimte in 2021 op uitkomt, neem dan contact op met onze 

salarisadministratie! 

 

Vennootschapsbelasting 2021 en 2022 

In het Belastingplan 2022 zijn er wijzigingen voorzien in de tarieven en schijven van de 

vennootschapsbelasting. De tarieven zijn in 2021 als volgt: 

Eerste schijf Tot € 245.000 15% 

Tweede schijf Vanaf € 245.000 25% 

  

In het Belastingplan zijn deze tarieven in 2022 als volgt: 

Eerste schijf Tot € 395.000 15% 

Tweede schijf Vanaf € 395.000 25,8% 

 

Het kan dus lonen om grotere uitgaven al in 2021 mee te nemen of om verkopen al in 2021 te 

realiseren. Dit alles is afhankelijk van het verwachte resultaat in 2021 en 2022. 

 


