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Vanaf 25 november 2020 is het voor MKB-ondernemers (inclusief ZZP’ers) die (direct) zijn getroffen door de 
coronamaatregelen opnieuw mogelijk om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan te vragen. De TVL helpt 
bedrijven bij het betalen van (een deel) van hun vaste lasten. 

Voor wie?
De TVL is een tegemoetkoming die is bedoeld voor de vaste lasten van de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021 van 
MKB-ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis. De TVL is opgedeeld in 3 kwartalen:
• Q4 2020: van 1 oktober tot en met 31 december 2020;
• Q1 2021: van 1 januari t/m 31 maart 2021;
• Q2 2021: van 1 april t/m 30 juni 2021.

In deze flyer zullen de voorwaarden van de TVL Q4 2020 worden toegelicht.

Vrijwel elke MKB-ondernemer die stond ingeschreven in het Handelsregister van de KvK op 15 maart 2020, kan in 
aanmerking komen voor de TVL voor Q4 van 2020. De beperking met betrekking tot de doelgroep van MKB-ondernemers 
met een bepaalde SBI-code  geldt voorlopig alleen voor het Q4 2020 tijdelijk niet. Alleen publiekrechtelijke ondernemingen, 
krediet- en financiële instellingen en holdings zijn uitgezonderd van deze TVL-regeling. 

Wanneer u ten minste 30% omzetverlies en minimaal € 3.000,- aan vaste lasten heeft in de periode van oktober tot en met 
december 2020 en u niet meer dan 250 werknemers in dienst heeft, kunt u de TVL Q4 2020 aanvragen. De TVL Q4 2020 
bedraagt minimaal € 750 en maximaal € 90.000. 

De tegemoetkoming
Om ervoor te zorgen dat er niet naar de feitelijke vaste lasten hoeft te worden gekeken heeft de overheid de vaste lasten 
per branche vastgesteld als percentage van de omzet. Het gaat om vaste lasten zoals afschrijving op vaste activa en 
overige bedrijfskosten die geen betrekking hebben op de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten of andere vaste 
kosten (bijv. energiekosten). Voorbeelden van overige bedrijfskosten zijn huur, verzekeringen, abonnementen etc. Het 
percentage vaste lasten van de omzet is gefixeerd en dus vooraf per SBI-code vastgesteld. Hierbij wordt altijd uitgegaan 
van de SBI-code van uw hoofdactiviteit. Het is dus niet mogelijk om een ander percentage te hanteren, ondanks dat de 
daadwerkelijke vaste lasten mogelijk hoger zijn. Om in aanmerking te komen voor de TVL Q4 2020 dient er sprake te zijn 
van minimaal 30% omzetverlies en minimaal € 3.000 aan vaste lasten.  
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De TVL Q4 2020 vergelijkt de omzet van oktober tot en met december 2019 (referentieperiode) met de omzet van oktober 
tot en met december 2020. Hieruit volgt een percentage aan omzetverlies. Onder omzet wordt verstaan alle inkomsten 
zonder de ontvangen BTW en vóór aftrek van kosten en vaste lasten. De omzet heeft betrekking op zowel de hoofd- alsook 
eventuele nevenactiviteiten.  De uitkomst van de omzetvergelijking van Q4 2019 en Q4 2020 dient vermenigvuldigd te 
worden met het toepasselijke percentage vaste lasten. De tegemoetkoming bedraagt voorts 50% van de uitkomst. 

De berekening is zodoende als volgt:

Omzet referentieperiode x percentage omzetverlies x percentage vaste lasten van de betreffende branche x 50% = hoogte 
van de tegemoetkoming.

Op basis van deze berekeningsmethodiek wordt vervolgens een voorschot verstrekt van 80%.

Alternatieve berekeningsmethodiek referentieperiode
Voor MKB-ondernemers die in de periode van 1 oktober tot en met 15 december 2019 of in de periode van 16 december 
2019 tot en met 29 februari 2020 zijn gestart, geldt een andere wijze waarop de referentieperiode moet in die gevallen als 
volgt worden vastgesteld:
• Een MKB-onderneming die na 30 september 2019 en uiterlijk op 15 december 2019 voor de eerste maal is ingeschreven 

in het handelsregister: de omzet in de 3 kalendermaanden volgend op de maand van de start van de activiteiten;
• Een MKB-onderneming die na 15 december 2019 en uiterlijk op 29 februari 2020 voor de eerste maal is ingeschreven 

in het handelsregister: de omzet in de periode na de dag van de start van de activiteiten tot en met 15 maart 2020 
gedeeld door het aantal maanden waarvan de omzet in aanmerking wordt genomen, vermenigvuldigd met 3.

MKB-ondernemers die in de periode van 29 februari 2020 en 15 maart zijn gestart, kunnen aanspraak maken op een 
minimale subsidie van € 750.
 
Let op: ontvangen NOW-subsidie heeft geen invloed op de hoogte van de TVL maar de ontvangen TVL heeft wel invloed 
op het bepalen van het omzetverlies voor de NOW-subsidie.

Opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA)
Horecaondernemingen die verplicht dicht zijn, ontvangen een eenmalige opslag bovenop de TVL Q4 2020. Deze opslag 
bedraagt 2,8% van het omzetverlies en is maximaal € 20.160. De HVA opslag geldt voor MKN-ondernemers met als 
geregistreerde hoofdactiviteit een van de volgende SBI-codes: 
• 56.10.1 (restaurants);
• 56.10.2 (fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen, etc.);
• 56.29 (kantines en contractcatering); en 
• 56.30 (cafés, discotheken, nachtclubs, etc.).

Horecaondernemingen ontvangen deze opslag automatisch als zij in aanmerking komen voor de TVL Q4 2020.
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Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de TVL dient er aan een aantal (branche specifieke) voorwaarden te worden voldaan:
• Er zijn maximaal 250 werknemers in dienst;
• Het bedrijf is voor of op 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KvK Handelsregister;
• Voor zover het een MKB-onderneming, niet zijnde een horecaonderneming of een ambulante onderneming, betreft: 

ten minste één vestiging heeft met een ander adres dan het privéadres van de eigenaar of eigenaren van de MKB-
onderneming, of een vestiging heeft die fysiek afgescheiden is van de privéwoning van de eigenaar of eigenaren van 
de MKB-onderneming en voorzien is van een eigen opgang of toegang;

• Voor zover het een horecaonderneming betreft: ten minste één horecagelegenheid huurt, pacht of in eigendom heeft;
• Het bedrijf is geen overheidsbedrijf;
• Het bedrijf voert een zodanige administratie dat daaruit te allen tijde (tot 10 jaar na de definitieve vaststelling van 

de tegemoetkoming) op een eenvoudige en duidelijke wijze is af te leiden dat de ontvanger voldoet aan de bij deze 
regeling gestelde eisen;

• Het bedrijf, niet zijnde actief in de visserij-, aquacultuursector of in de primaire productie van landbouw, heeft niet meer 
dan € 800.000 ontvangen aan staatsteun in het kader van de COVID-19 uitbraak; 

• Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.

Crowe Foederer HR Services B.V.



Audit / Consultancy / Corporate Finance / Financial Services / HR Services / Tax / Technology         www.crowe-foederer.nl

Aanvragen voorschot en vaststelling achteraf
TVL Q4 2020 kan vanaf 25 november 2020 tot en met 29 januari 2021 met eHerkenning (alle niveaus volstaan) en DigiD 
via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden aangevraagd. De RVO beoordeelt de 
aanvraag binnen 8 weken. Bij de aanvraag dienen bewijsstukken te worden overlegd van de omzet van oktober tot en met 
december 2019 (bijvoorbeeld kopie van de aangifte van de omzetbelasting) en dient een schatting van het omzetverlies 
te worden opgegeven. Indien u nog geen goede inschatting kan maken van de omzetdaling, dan raden wij aan om de 
tegemoetkoming nu nog niet aan te vragen maar dit op een later moment te doen. Uiteraard is het wel van belang dat u 
de aanvraag alsnog doet voor 30 januari 2021. Op deze manier loopt u minder risico op een verrekening bij de definitieve 
vaststelling. Daar tegenover staat dat wanneer de tegemoetkoming later wordt aangevraagd, het voorschot ook later wordt 
ontvangen. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd, wordt de tegemoetkoming meestal binnen 3 werkdagen overgemaakt. 

Indien u gebruik heeft gemaakt van de TVL Q4 2020 dient u voor 30 juni 2021 de RVO te verzoeken om de tegemoetkoming 
(definitief) vast te stellen. Vervolgens wordt binnen 16 weken na ontvangst van dit verzoek de tegemoetkoming vastgesteld. 
Dit gebeurt aan de hand van het daadwerkelijke omzetverlies in de maanden oktober tot en met december 2020. Afhankelijk 
van de daadwerkelijke omzetcijfers kan er bij de afrekening sprake zijn van een terugvordering of nabetaling. 

Contact 
Benieuwd hoe Crowe HR Services u kan helpen? Neem dan contact op via onderstaande contactgegevens. 

Martijn Moonen      Megin van Kempen
Arbeidsjurist       Arbeidsjurist
m.moonen@crowefoederer.nl     m.kempen@crowefoederer.nl
06 - 47 59 68 83      06 - 33 03 09 41

Crowe Foederer B.V. is lid van Crowe Global, een Zwitserse verein. Elk lid van Crowe Global vormt een afzonderlijke en onafhankelijke juridische entiteit. Crowe Foederer B.V. en aan haar 
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