Ondersteuningspakket ondernemers
Landelijke, provinciale en gemeentelijke regelingen
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor
Werkbehoud (NOW)

Borgstelling overbruggingskrediet voor land- en
tuinbouwbedrijven

Werkgevers die tenminste 20% omzetverlies verwachten,
kunnen bij het UWV voor 3 maanden een tegemoetkoming
in de loonkosten aanvragen van max. 90% van de loonsom.

Voor land- en tuinbouwbedrijven met liquiditeitsproblemen
is de regeling Borgstelling Landbouw (BL) verruimd met
een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C).

Uitstel van betaling belastingen

Compensatieregeling getroffen sectoren/ Noodloket

Je kunt uitstel van betaling aanvragen voor de loon-,
inkomsten-, vennootschaps-, en omzetbelasting (btw) bij
de Belastingdienst. De invordering wordt dan per direct
stopgezet.

Als je noodgedwongen het grootste deel van je activiteiten
moet staken vanwege het coronavirus kun je een eenmalige tegemoetkoming van €4.000,- ontvangen via het RVO.

Verlaging voorlopige aanslag

Uitstel van aflossing aan de FOM en de NOM

Je kunt je voorlopige aanslag inkomstenbelasting of
vennootschapsbelasting bij de Belastingdienst wijzigen.
Je betaalt dan direct minder belasting als je minder winst
verwacht.

Bedrijven die kredieten hebben uitstaan bij de FOM en de
NOM hoeven die voorlopig niet af te lossen.

Rente en boetes

Invorderingsmaatregelingen

De belastingdienst verlaagt tijdelijk de invorderingsrente
na het verstrijken van de betalingstermijn naar bijna 0%.
Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Verzuimboetes worden geschrapt of teruggedraaid.

Alle invorderingsmaatregelingen worden opgeschort.

Besluit borgstelling MKB kredieten

Facturen

De Nederlandse Staat staat garant voor midden- en kleinbedrijven die onvoldoende zekerheden hebben voor een
krediet bij de bank. Neem contact op met je bank.

De gemeente versnelt de betaling van facturen.

Rentekorting ondernemers op microkredieten Qredits

Uitstel van gemeentelijke heffingen

Kleine ondernemers krijgen uitstel van aflossing aangeboden voor zes maanden. De rente wordt in deze periode
verlaagd naar 2%.

De vervaldatum van de aanslag voor gemeentelijke heffingen
en/of leges is verplaatst naar 30 augustus 2020. Uitstel
aanvragen hoeft niet. De nog te verzenden gemeentelijke heffingen worden uitgesteld. Ondernemers kunnen op verzoek,
opgelegde aanslagen in termijnen automatisch betalen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
(Tozo)

Bezorg- en afhaalmaaltijden
De horeca heeft de mogelijkheid om over te gaan op het
afhalen en bezorgen van maaltijden.

Bijstand voor zelfstandigen met voorlopig een looptijd tot 1 juni
2020. Zelfstandige ondernemers van wie het inkomen is weggevallen als gevolg van de Coronamaatregelen kunnen een beroep doen
op de TOZO regeling. De regeling word uitgevoerd door Halte Werk.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Meer informatie

Ondernemingen kunnen gebruik maken van de Garantie
Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Met 50% garantie
op bankleningen en bankgaranties, van minimaal 1,5 miljoen
tot max. tijdelijk 150 miljoen euro per onderneming.

Op www.waterland.nl/ondernemen-corona vind je alle informatie over de
landelijke, provinciale en gemeentelijke regelingen voor ondernemers en
hoe je daar gebruik van kunt maken.

Heb je vragen?
Envelope gemeente@waterland.nl
PHONE	(0299) 658 585

 www.waterland.nl

