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UPDATES ONLY 

Maatregelen in verband met Coronavirus en arbeidsrechtelijke en fiscale 

aandachtspunten 

        Stand per 31 augustus 2021, 10.00 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  

NOW 4 (ook wel zesde tranche): vanaf 26 juli 2021 t/m 30 september 2021 

TVL Q3 2021: vanaf 31 augustus 2021 t/m 26 oktober 2021 17.00 uur 

 

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 4, 4e en 5e tranche vanaf 31 januari 2022 t/m 23 oktober 2022 

Aanvragen vaststelling NOW 4 6e tranche vanaf 1 juni 2022 t/m 22 februari 2023 

Aanvragen vaststelling TVL Q4 2020 vóór 1 september 2021 

Aanvragen vaststelling TVL Q1 2021 vóór 1 oktober 2021 

Aanvragen vaststelling TVL Q2 2021 vóór 12 januari 2022 

Aanvragen vaststelling TVL Q3 2021 vóór 2 april 2022 

Aanvragen (verlenging bijzonder) uitstel van belastingen: t/m 1 oktober 2021  

 

 

TVL Q3 2021  

Vanaf vandaag (31 augustus 2021) is TVL Q3 2021 aan te vragen. Aanvragen van TVL Q3 2021 

kan tot uiterlijk 26 oktober 2021 17.00 uur. De voorwaarden van TVL Q3 2021 zijn vrijwel gelijk 

aan de voorwaarden van TVL Q2 2021. Evenwel geldt dat de subsidie is gemaximaliseerd tot een 

bedrag van € 550.000,-  

 

 

Steunpakketten stoppen 

Het kabinet heeft gisteren bekend gemaakt dat per eind september de steunpakketten (o.a. NOW 

en TVL) zullen worden stopgezet. Ook de regeling tot belastinguitstel zal niet worden verlengd. 

Een aantal andere belastingmaatregelen loopt nog wel door tot 1 januari 2022, zoals de 

onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken. 

 

Het kabinet is bezig met een regeling voor de nachthoreca, nu de verwachting is dat deze na 1 

oktober 2021 nog steeds verplicht gesloten is. 

 

https://www.linkedin.com/company/etl-dales-accountants-en-adviseurs/
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De corona-financieringsregelingen KKC, Qredits overbruggingskrediet, BMKB-C  en GO-C blijven 

het gehele jaar van kracht om marktfinanciering te blijven faciliteren. Bedrijven die behoefte 

hebben aan liquiditeit, kunnen hierbij terecht. Ook het Garantiefonds Evenementen loopt door in 

het vierde kwartaal. 

 

Terugbetaling NOW/TVL na vaststelling 

Iedere ondernemer krijgt na vaststelling een standaard termijn van zes weken om te veel 

ontvangen subsidie ter te betalen. Lukt dat niet dan kan een betalingsregeling worden getroffen. 

Het kabinet geeft aan dat het UWV en de RVO zich daarbij coulant zullen opstellen.  

 

Belastingdienst 

Ondernemers en particulieren die belastinguitstel hebben verzocht zullen vanaf september een 

brief van de Belastingdienst ontvangen met informatie over de opgebouwde schulden en met 

informatie over de mogelijkheden voor uitstel van betaling. Ook wordt waar mogelijk persoonlijk 

contact gezocht. Pas daarna volgen berichten waar uiteindelijk kosten aan verbonden zijn, zoals 

een aanmaning en een dwangbevel. De termijn waarbinnen dit plaatsvindt is ruimer dan normaal 

zodat particulieren en ondernemers meer de tijd hebben om zich hierop voor te bereiden en actie 

te ondernemen. 

 

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@etl-dales.nl) of per telefoon 

(0314 36 98 20). 

mailto:info@etl-dales.nl

