Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
(TVL)
Doelstelling en voorwaarden
Bepaling van de hoogte van de tegemoetkoming
Aanvragen tegemoetkoming

1 juli 2020

Inleiding
Op 20 mei 2020 is de Tegemoetkoming Vaste Lasten in het MKB (TVL) aangekondigd als vervanger van
de TOGS. Op 29 juni 2020 is de regeling in de Staatscourant geplaatst. In dit whitepaper lichten wij de
regeling TVL toe.

Wat is de TVL?
De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten. De TVL is bedacht voor MKB-ondernemers en
zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het
betalen van hun vaste lasten. Doel is dat bedrijven hiermee over voldoende liquide middelen beschikken
om de komende maanden de vaste lasten te kunnen blijven betalen en hun onderneming draaiende te
houden. Ook als ze minder omzet behalen.
De TVL is een tegemoetkoming voor de maanden juni tot en met september 2020 (de subsidieperiode).
Als je voldoet aan de voorwaarden voor de TVL (zie hierna), ontvang je een tegemoetkoming van
maximaal 50% van de vaste lasten. De subsidie per bedrijf is minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000.

Voor wie geldt de TVL?
De TVL is bedoeld voor MKB-bedrijven. Hiervoor gelden de volgende kwalificaties:
Grootte

Aantal
werknemers
Middelgroot minder dan 250
Klein

minder dan 50

Micro

minder dan 10

EN

Jaaromzet

EN/OF Jaarbalans

hoogstens € 50
miljoen
hoogstens € 10
miljoen
hoogstens € 2 miljoen

kleiner of gelijk aan € 43 miljoen
kleiner of gelijk aan € 10 miljoen
kleiner of gelijk aan € 2 miljoen

De ondernemers die bij de TOGS kwalificeerden als een getroffen onderneming op basis van de SBIcodes, komen ook in aanmerking voor de TVL. Op deze website van de RVO is een actueel overzicht
van de vastgestelde SBI-codes te vinden, waarmee je in aanmerking komt voor de TVL. Ondernemingen
in de horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, standbouwers, kermissen, sauna’s,
wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder.
De toegang tot deze regeling begint daarbij pas bij een omzetverlies in de subsidieperiode van minimaal
30% ten opzichte van de periode juni tot en met september 2019.
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Voorwaarden
Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK
Handelsregister.
Het bedrijf heeft ten minste 30% omzet verloren door de coronacrisis.
Het bedrijf heeft minimaal € 4.000 aan vaste lasten. Het gaat om vaste lasten die steeds
doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van
apparatuur en abonnementen. Loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij.
De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de
eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of
toegang.
Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en
ambulante handel. Met ambulante handel wordt markthandel, taxivervoer, auto-en
motorrijscholen, kermisattracties, etc. bedoeld die op 15 maart 2020 stonden ingeschreven in het
handelsregister onder de code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32,
50.10, 50.30, 85.53 of 93.21.2 van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI).
Wanneer een MKB-bedrijf 30% of meer omzet verliest voor zijn geregistreerde nevenactiviteit,
wordt alleen het omzetverlies van de nevenactiviteit in de subsidieberekening meegenomen.
MKB-ondernemingen die zelf produceren en daarbij een winkel hebben, komen alleen met het
omzetverlies van de winkel in aanmerking voor de subsidie.
Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
Na het krijgen van de tegemoetkoming mag je in totaal niet meer dan € 800.000 (bruto) aan
overheidssteun hebben ontvangen. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector
en de primair productie van landbouwproducten. Voor visserij- en aquacultuur geldt een
maximum van € 120.000 overheidssteun. Voor de primaire productie van landbouwproducten
geldt een maximum van € 100.000 overheidssteun.

Bepaling hoogte TVL
De tegemoetkoming bedraagt maximaal 50% van de vaste lasten. De subsidie per bedrijf is minimaal
€ 1.000 en maximaal € 50.000. De hoogte van de TVL wordt bepaald met de volgende formule:
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Referentieomzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%
Referentieomzet
De referentieomzet is de omzet die je hebt behaald in de periode juni tot en met september 2019.
Aangezien deze periode valt in zowel het tweede als het derde kwartaal 2019, is de referentieomzet de
som van:
De omzet in het tweede kwartaal 2019, gedeeld door drie; en
De omzet van het derde kwartaal 2019.
De basis voor deze berekening is de omzet zoals die wordt aangegeven in de periodieke btw-aangifte.
Omwille van rechtsgelijkheid geldt deze berekeningsmethode echter voor alle ondernemingen. Doe je
bijvoorbeeld per maand btw-aangifte en kun je de omzetgegevens voor de periode juni tot en met
september 2019 daardoor eenvoudig inzien? Ook dan geldt bovenstaande berekeningsmethode en kijk
je dus naar de maandaangiften btw in de periode april tot en met september 2019.
Als jouw onderneming na 1 april 2019, maar uiterlijk op 15 november 2019 is opgericht en ingeschreven
in de Kamer van Koophandel, dan geldt de omzet in de vier kalendermaanden volgend op de maand van
de start van de activiteiten als referentieomzet.
Als jouw onderneming na 15 november 2019, maar uiterlijk op 29 februari 2020 is opgericht en
ingeschreven in de Kamer van Koophandel, dan geldt als referentieomzet: 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 vier.
LET OP!
Doe je een beroep op de TVL op basis van je nevenactiviteit in plaats van hoofdactiviteit? Dan ziet de
referentieomzet alleen op de omzet die je behaalt met de nevenactiviteit.
Ben je gestart tussen 1 maart en 15 maart 2020? Dan geldt er geen formule, omdat de omzetdaling niet
bepaalbaar is. De tegemoetkoming wordt vastgesteld op € 1.000.
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Omzetverlies in %
Om het omzetverlies te bepalen, moet je een inschatting maken van de verwachte omzet in de maanden
juni tot en met september 2020. Ook hierbij geldt dat je alleen de omzet meeneemt die je behaalt met de
nevenactiviteit, indien je een beroep doet op de TVL op basis van je nevenactiviteit in plaats van
hoofdactiviteit.
Het omzetverlies in % bepaal je vervolgens als volgt:
Referentieomzet – (verwachte) omzet juni tot en met september 2020
Referentieomzet

* 100%

Aandeel vaste lasten in %
Het aandeel vaste lasten in % wordt vastgesteld op basis van forfaitaire percentages. Het aandeel vaste
lasten in de omzet is bepaald op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij het
bepalen van dit forfait zijn afschrijvingen op vaste activa en de overige bedrijfskosten beschouwd als
vaste lasten. Het percentage vaste lasten kun je hier terugvinden per SBI-code.
Voorbeeld 1
1. Een ondernemer behaalde in juni t/m september 2019 € 600.000 aan omzet (referentieomzet). De
ondernemer verwacht vanaf juni t/m september 2020, door de coronacrisis, € 300.000 (50%) minder
omzet te hebben. Het deel vaste lasten in deze sector is forfaitair vastgesteld op 40%.
2. Op basis van de referentieomzet en het forfait vaste lasten, bedragen de vaste lasten van de
ondernemer € 600.000 x 40% = € 240.000. De ondernemer komt in aanmerking voor de TVL, omdat
hij meer dan € 4.000 aan vaste lasten heeft.
3. Berekening: € 600.000 (referentieomzet) x 50% (omzetverlies) x 40% (aandeel vaste lasten) x
50%= € 60.000. De ondernemer krijgt het maximum bedrag van € 50.000 met een voorschot van
€ 40.000 (80%).

Voorbeeld 2
1. Een ondernemer behaalde in juni t/m september 2019 € 20.000 aan omzet (referentieomzet). De
ondernemer verwacht vanaf juni t/m september 2020, door de coronacrisis, € 10.000 (50%) minder
omzet te hebben. Het deel vaste lasten in deze sector is forfaitair vastgesteld op 10%.
2. Op basis van de referentieomzet en het forfait vaste lasten, bedragen de vaste lasten van de
ondernemer € 20.000 x 10% = € 2.000. De ondernemer komt niet in aanmerking voor de TVL, omdat
hij minder dan € 4.000 aan vaste lasten heeft.
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Aanvragen TVL
De TVL kan vanaf 30 juni om 12.00 uur tot en met 30 oktober 17.00 uur worden aangevraagd bij de
RVO. Voor de aanvraag heb je eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD nodig.
Aan te leveren informatie
Voor de aanvraag heb je de volgende informatie nodig:
Het KVK-nummer van de onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN).
De SBI-code van de hoofdactiviteit van de onderneming.
Adresgegevens van de onderneming (het correspondentieadres en het bezoekadres).
De betaalgegevens van de onderneming (het IBAN nummer, de BIC-code en de naam van de
rekeninghouder).
De contactgegevens van de contactpersoon van de onderneming (naam, telefoonnummer en emailadres).
Een opgave van de omzet in de referentieperiode, bestaande uit:
Als je omzetbelasting betaalt: pdf’s van de btw-aangiften van het tweede en derde
kwartaal van 2019 (Q2 en Q3, april-september 2019). Als je de aangiften niet hebt, mag
je ook een pdf of uitdraai van jouw omzet over het tweede en derde kwartaal van 2019 uit
jouw eigen boekhoudprogramma uploaden.
Als je geen omzetbelasting betaalt: een pdf van de jaarrekening over 2019. Als je deze
niet heeft, mag je ook een pdf of uitdraai van jouw omzet over het tweede en derde
kwartaal van 2019 uit jouw eigen boekhoudprogramma uploaden.
Let op: bij een aanvraag TVL op basis van de nevenactiviteiten, moet deze opgave duidelijk
maken welke omzet ziet op de nevenactiviteit.
Een schatting van de omzet in de subsidieperiode (juni tot en met september 2020).
Indien de onderneming geen vestiging heeft op een ander adres dan het privéadres van de
eigenaar of eigenaren, is een verklaring nodig dat de getroffen onderneming een vestiging heeft
die fysiek is afgescheiden van de privéwoning van de eigenaar of eigenaren van de
onderneming, die voorzien is van een eigen opgang of toegang.
Na de aanvraag
De minister beslist binnen acht weken na ontvangst van een aanvraag. Indien niet binnen deze termijn
kan worden beslist, stelt de minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt daarbij een redelijke
termijn waarbinnen de beslissing wel kan worden genomen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten in het MKB (TVL) - Pagina 5

Zodra jouw aanvraag is goedgekeurd, ontvang je meestal binnen drie werkdagen een voorschot. Dit
voorschot bedraagt 80% van de tegemoetkoming.
Voor 21 april 2021 vraag je de definitieve vaststelling van de subsidie TVL aan bij de RVO. Bij deze
aanvraag om definitieve vaststelling achteraf stuur je de opgave van de gerealiseerde omzet in de
subsidieperiode mee. Op basis daarvan wordt het definitieve bedrag aan TVL bepaald. Is het ontvangen
voorschot lager dan de definitieve tegemoetkoming, dan ontvang je het resterende bedrag alsnog. Is het
ontvangen voorschot hoger dan de definitieve tegemoetkoming, dan betaal je het verschil terug.

Overige aandachtspunten
De TVL kent tenslotte nog een aantal formele verplichtingen. Je bent verplicht om een zodanige
administratie bij te houden dat daaruit te allen tijde op eenvoudige en duidelijke wijze is af te leiden dat je
voldoet aan de bij deze regeling gestelde eisen. Deze administratie moet tot tien jaar na de datum van
de beschikking van de subsidievaststelling worden bewaard.
Op basis van Europese staatssteunregels is het verplicht om openbaar te maken welke ondernemers
subsidie hebben ontvangen alsmede de omvang van die subsidie. In het kader van de TVL worden de
volgende gegevens op de website van de Europese Commissie gepubliceerd: de naam en
vestigingsplaats van de onderneming, de sector waarin de onderneming actief is, of je een mkb-er bent
of niet, het bedrag en het doel van de subsidie. De publicatie vindt plaats binnen een jaar na de datum
van de verleningsbeschikking. De gegevens blijven minimaal 10 jaar beschikbaar.

Meer weten?
Heb je na het lezen van dit whitepaper nog vragen of wil je dat CROP namens jou een verzoek voor de
TVL indient? Neemt dan contact op met je CROP relatiebeheerder of met de CROP Coronadesk
(coronadesk@crop.nl).

Tegemoetkoming Vaste Lasten in het MKB (TVL) - Pagina 6

