Goed advies over Noodmaatregel
Overbrugging Werkgelegenheid
(NOW) helpt u verder
De Coronacrisis raakt het bedrijfsleven hard. Het kabinet trekt miljarden uit om bedrijven
te helpen om niet failliet te gaan. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan het
behoud van werkgelegenheid. Met de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
(NOW) wil het kabinet voorkomen dat mensen hun baan verliezen. Dit geldt ook voor
mensen die een tijdelijk contract hebben. Vijzelman Fiscaal advies geeft u helder advies
omtrent deze noodmaatregel en begeleidt u professioneel als u hier een beroep op wilt
doen. Naast bedrijven adviseren wij overigens ook particulieren. Wij helpen u door deze
crisis heen, met helder advies en een doelgerichte aanpak. Denkt u ook aan de
implementatie en gevolgen van de crisismaatregelen in uw jaarverslaggeving. De balans,
winst en verliesrekening en het bijbehorende verslag.

Fiscaal advies helpt u door de crisis
Het Coronavirus grijpt hard om zich heen. De economie krijgt rake klappen en mensen zijn
onzeker over hun toekomst. Een tijd waarin je als bedrijf moet overleven. Wij geloven erin
dat dit mogelijk is. Door het overzicht te behouden en juist te handelen. Vijzelman Fiscaal
advies kan u op meerdere terreinen van dienst zijn. Wij hebben namelijk kennis van
meerdere rechtsgebieden. Onder andere fiscaal recht, civiel recht en notarieel recht. Ook
kunnen wij ervoor zorgen dat u zo min mogelijk belasting betaalt. In tijden als deze gebeurt
er veel in uw bedrijf. Wellicht wilt u gebruik maken van een regeling van de overheid, zoals
de NOW, gaat u reorganiseren of gaat u leningen afsluiten om te overleven. Stuk voor stuk
zakelijke handelingen die vragen om degelijk juridisch advies. Zodat alles op een juiste
manier is vastgelegd. En u niet na de crisis voor nieuwe verrassingen komt te staan.
Vijzelman Fiscaal advies staat hierbij graag aan uw zijde.

Betaal zo min mogelijk belasting
Het overzicht behouden is in crisistijd best lastig voor bedrijven. Toch is het belangrijk om
juist op dit moment het hoofd koel te houden. Om de juiste (fiscale) keuzes te maken.
Waardoor u niet na de crisis alsnog te veel belasting moet betalen. Laat u juist op dit
moment adviseren door Vijzelman Fiscaal advies en betaal straks zo min mogelijk belasting.
Wij staan klaar voor zowel bedrijven als particulieren.

NOW is voor alle bedrijven gelijk
Deze noodmaatregel is er voor alle bedrijven en maakt geen uitzonderingen. De regeling is
er voor bedrijven uit alle sectoren en houdt geen rekening met individuele afwijkingen. Dat
betekent dus dat als een bedrijf sterk seizoensgebonden is, hier geen rekening mee wordt
gehouden.

Vijzelman advies helpt u bij uw beroep op NOW
Als uw bedrijf een omzetdaling kent in de maanden maart, april en mei van minimaal 20%,
kunt u aanspraak maken op deze noodmaatregel. Het gaat hier om een aaneengesloten
periode van drie maanden waarin er sprake moet zijn van deze omzetdaling. Overigens mag
u als bedrijf ervoor kiezen om deze drie maanden ook vanaf een andere datum in te laten
gaan na 1 maart 2020. Dit heeft als reden dat bij bepaalde bedrijven de omzetdaling later
start/ is gestart, bijvoorbeeld omdat er nog lopende orders afgemaakt konden worden.
Daarnaast mag u als bedrijf, als u gebruik wilt maken van deze noodmaatregel, geen
ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV indienen. Dit geldt voor
de periode tussen 18 maart 2020 en 31 mei 2020. Als uw omzet daalt met 100%, krijgt u een
tegemoetkoming van het kabinet van 90% van de loonsom. Als u omzetdaling een ander
percentage kent, wordt dit aan de hand hiervan berekent welke tegemoetkoming aan
loonkosten u kunt krijgen. Als u een aanvraag doet voor tegemoetkoming van loonkosten
betreft dit eerst een aanvraag van een voorschot van 80% van de tegemoetkoming, zoals
deze uiteindelijk wordt verwacht. Deze wordt driemaal uitgekeerd. Bij deze aanvraag hoeft
geen verklaring van een accountant te worden bijgevoegd. De aanvraag voor de definitieve
tegemoetkoming moet binnen 24 weken na de compensatieperiode worden ingediend. Hier
moet overigens wel een verklaring van een accountant bij worden gevoegd.
Voor de bepaling van de loonsom wordt uitgegaan van het socialeverzekeringsloon uit
tegenwoordige dienstbetrekkingen. Aanvullende lasten en kosten zoals
werknemersbijdragen, werkgeverspremies en vakantiegelden worden ook gecompenseerd.
Om de aanvragen vlot te kunnen aanvragen en behandelen, wordt er uitgegaan van een
opslag van 30% werkgeverslasten. Als loon wordt het maximum dagloon per maand met
maximaal twee vermenigvuldigd, voor iedere individuele werknemer. Lonen boven de 9538
Euro per maand komen niet voor tegemoetkoming in aanmerking.

Vijzelman Fiscaal advies helpt u bij het berekenen van het omzetverlies
Om een juist beroep te doen op deze noodmaatregel helpen wij u graag bij een juiste
aanvraag. Berekenen van uw omzetverlies is hier een wezenlijk onderdeel van. Hierbij wordt
het totale omzetverlies van uw gehele concern gerekend, niet van iedere entiteit
afzonderlijk. Daarnaast gaat het hier om het omzetverlies wat wordt geleden in een
aaneengesloten omzetperiode van drie maanden. Deze loopt normaal gesproken van 1
maart tot aan met 31 mei 2020. Aangezien bij sommige bedrijven de omzetdaling later
ingezet is/wordt, mag hiervan worden afgeweken. U kunt dan kiezen voor een andere
startdatum. Achteraf wordt de omzet die werkelijk is behaald in deze drie maanden van
2020, vergeleken met de gemiddelde omzet die u als bedrijf per kwartaal draaide in 2019. In
dit geval wordt uitgegaan van de jaaromzet gedeeld door 4 om de gemiddelde omzet per
kwartaal te bepalen.

Fiscaal advies voordat u overgaat tot bedrijfseconomische ontslagen

Voorwaarde om beroep te kunnen doen op deze regeling is dat u geen ontslagaanvraag
wegens bedrijfseconomische redenen doet bij het UWV. Dit in de periode tussen 18 maart
en 31 mei 2020. Als u een dergelijke aanvraag zou doen, zal deze overigens wel gewoon door
de UWV in behandeling worden genomen, maar heeft dan wel gevolgen voor
tegemoetkoming vanuit de NOW. Het is verstandig om eerst advies in te winnen voordat u
overgaat tot het indienen van een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden bij het
UWV. Vijzelman Fiscaal advies kan u hierbij goed adviseren, waarbij wij u in heldere taal
aangeven hoe u het beste kunt handelen in uw specifieke situatie. Met als doel om u
uiteindelijk zo min mogelijk kosten en belastingen te laten betalen.

Ingang en duur van de regeling
De NOW kan vanaf uiterlijk 14 april worden aangevraagd. Een aanvraag kan worden
ingediend via de website van het UWV. Dit kan overigens zonder eHerkenning of andere
vormen van autorisatie of authenticatie. De aanvraag moet wel uiterlijk 31 mei 2020 binnen
zijn. Het UWV heeft aangegeven haar uiterste best te doen om de eerste voorschotten al
drie of vier weken na aanvraag, uit te betalen. Wellicht wordt de NOW na 31 mei nog
verlengd, dit hangt uiteraard af van de ontwikkelingen van het Coronavirus in zijn algemeen.

Vijzelman Fiscaal advies helpt u de crisis door
De NOW kan voor u een maatregel zijn waar u als bedrijf bij bent geholpen. U kunt uw
medewerkers in dienst houden, waarbij u na de crisis ook direct weer door kunt. Dat is een
fijne gedachte. Voor u als ondernemer, maar zeker ook voor uw werknemers. Gebruik
maken van deze noodmaatregel dient wel zorgvuldig te gebeuren. De aanvraag moet goed
worden onderbouwd en achteraf worden getoetst met de werkelijkheid. Naast het gebruik
maken van deze noodmaatregel zijn er wellicht meerdere acties die u wilt ondernemen om
door deze crisis te kunnen komen. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met de
juridische gevolgen van deze acties. Vrijwel iedere handeling raakt een rechtsgebied en vaak
zijn dit er zelfs meerdere. Vooraf nadenken over gevolgen van handelingen is dan ook
belangrijk.
Vijzelman Fiscaal advies adviseert u onder andere op rechtsgebieden als fiscaal recht,
notarieel recht en civiel recht. Dit doen wij voor zowel voor bedrijven als particulieren. Zodat
u deze periode zult overleven, maar ook na de crisis niet voor verrassingen komt te staan.
Samen overleven we deze crisis.
Voor nadere informatie neem contact met ons op.
Wij zij u graag van dienst.

