Update fiscale maatregelen steunpakket corona
In de afgelopen maanden heeft u wat mindere updates van ons ontvangen betreft de
steunmaatregelen vanuit de overheid. Enerzijds omdat de meeste van u inmiddels wel op de
hoogte zijn van de maatregelen die geboden worden. En anderzijds omdat de wijzigingen
voornamelijk verlengingen betroffen van vorig jaar ingevoerde steunmaatregelen.
Met deze update willen wij u kort informeren over aantal wijzigingen in vooral het fiscale pakket
van steunmaatregelen.
Allereerst nog het overzicht van alle maatregelen die bestaan en waarvan er vele momenteel
nog steeds open staan.
• NOW regeling: tegemoetkoming loonkosten
• TVL: tegemoetkoming vaste lasten
• TOZO: tijdelijke overbruggingsregelingen voor zelfstandig ondernemers
• Diverse kredietregelingen
• COL regeling voor start-ups
• Belastingmaatregelen
• Overige regelingen
Hierna gaan we specifiek in op de fiscale maatregelen. Want hier gaat wel iets wijzigen.
De volgende regelingen worden verlengd tot 1 oktober 2021:
• Enkele administratieve verplichtingen voor de loonheffingen
• Grenswerkers
• Onbelaste reiskostenvergoedingen: deze mogen onbelast vergoed blijven worden,
ondanks dat de medewerker voornamelijk (in voorkomende gevallen) thuis werkt
• BTW tarief voor mondkapjes 0% alsmede ook voor corona test kits alsmede vrijstelling
voor uitlenen van zorgpersoneel
• Regeling voor het inlassen van een “betaalpauze” in de betaling van rente en aflossing op
uw hypotheek. Let er hierbij wel op dat u zich bij de geldverstrekker meldt voor 30
september en dat u nieuwe afspraken maakt die uiterlijk 1 januari 2022 ingaan.
Niet verlengd worden de volgende regelingen!
• Versoepeling van het urencriterium voor zelfstandigen. Dat betekent dat u tot 30 juni uit
mag gaan van 24 uur per week besteed aan de onderneming, ongeacht of u dit gedaan
heeft. Vanaf 1 juli moet u weer aan kunnen tonen dat u daadwerkelijk voldoet aan het
urencriterium (1225 uur op jaarbasis)
• Het bijzonder uitstel voor belastingbetalingen eindigt per 30 juni 2021. Dat betekent dat
voor de aangiften en aanslagen vanaf 1 juli 2021 geldt dat u weer tijdig de nieuwe bedragen
moet betalen.
Wat met per 30 juni 2021 bestaande belastingschulden?
Tot 30 september 2022 (geen tikfout!) hoeft u die nog niet verplicht terug te betalen voor zover
u voldoet aan de regels voor uitstel van de verschuldigde belasting (liquiditeitsproblemen ten
gevolge van de coronacrisis). Vanaf 1 oktober 2022 moet u dan de openstaande
belastingschuld in 60 maanden gaan aflossen.
Heeft u nog vragen over de inhoud? Neemt u dan zeker contact op met uw contactpersoon.
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