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VOORWOORD
In deze uitgave staan wijzigingen op het gedrukte exemplaar van Fiscaal Memo, editie juli 2021 die
inmiddels bekend zijn gemaakt en in werking zijn getreden. Deze wijzigingen worden in de editie
januari 2022 van Fiscaal Memo verwerkt. U kunt zich aanmelden voor de Wolters Kluwer Memo
Update Service, zodat u geïnformeerd over wijzigingen op Fiscaal Memo.
De wijzigingen staan ook in de Fiscaal Memo App voor uw mobiele telefoon en tablet. In de app
worden de wijzigingen zo snel mogelijk na verschijnen gepubliceerd. De in de Fiscaal Memo App
opgenomen editie van Fiscaal Memo wordt maandelijks geactualiseerd.
Fiscaal Memo, de Wolters Kluwer Memo Update Service en de Fiscaal Memo App hebben als doel u
op een prettige en efficiënte wijze van de belangrijkste feiten en cijfers op uw vakgebied te voorzien.
Uw reacties op onze producten en suggesties die kunnen leiden tot verbetering daarvan ontvangen
wij graag op het hierna vermelde redactieadres.
1 december 2021
de redactie
uitgever & redactieadres
Wolters Kluwer
Postbus 23
7400 GA Deventer
boeken-NL@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.com
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1.41.5

Bijleenregeling: eigen woningschuld/eigenwoningsreserve

Coronacrisis: einddatum betaalpauze verplaatst naar 31-12-2021
 Einddatum betaalpauze is verplaatst naar 31-12-2021.
Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

1-1-2021
Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis
Besluit 23-9-2021, nr. 2021-20581
Stcrt. 2021, 42306
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1.70

Uitgaven voor specifieke zorgkosten

Wijziging in dieetkostentabel voor 2021
 Forfaitaire bedrag voor extra kosten voor sterk eiwitbeperkt dieet bij eiwitstofwisselingsstoornis
(metabole ziekte), zoals PKU en hyperlysinemie) is in 2021 € 2800.
Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

1-1-2021
Wijziging in dieetkostentabel per 1-1-2021
Regeling 9-9-2021
Stcrt. 2021, 41299
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1.81

Heffingskortingen

Goedkeuringen algemene heffingskorting en inkomensafhankelijke
combinatiekorting



Bij berekening algemene heffingskorting komt op belastbaar inkomen uit werk en woning te
conserveren inkomen in mindering.
Op voorwaarde van inkomensafhankelijke combinatiekorting "inschrijving met kind op zelfde
woonadres in basisregistratie personen" gelden uitzonderingen voor binnenvaartschipper en bij
noodzakelijke inschrijving op briefadres.

Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

13-11-2021
Billijke toepassing heffingskortingen
Besluit heffingskortingen
Stcrt. 2021, 44628
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3.5

Gebruikelijk en fictief loon

Gebruikelijk loon lager dan minimumloon
 Gebruikelijk loon mag onder omstandigheden ook lager dan minimumloon zijn.
Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

1-7-2021
Wijziging standpunt Belastingdienst
Paragraaf 18.1 Handboek loonheffingen
www.belastingdienst.nl
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3.21.1

Eindheffingsbestanddelen

Coronacrisis: goedkeuring voor reiskostenvergoeding verlengd tot 11-2022


Gedurende 2020 en 2021 wegens coronacrisis gewijzigd reispatroon van werknemer heeft geen
gevolgen voor reiskostenvergoeding.

Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

12-3-2020
Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis
onderdeel 6.2 Besluit noodmaatregelen coronacrisis
Stcrt. 2021, 42308
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11.3.1

Vrijstelling kleine ondernemers

Melding particuliere zonnepaneelhouder


Eerste toepassing vrijstelling dient uiterlijk 4 weken voorafgaand aan belastingtijdvak te worden
gemeld, maar voor particuliere zonnepaneelhouder geldt bij melding in aanschafjaar 4wekentermijn niet.

Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

30-11-2021
Versoepeling voorwaarden KOR
onderdeel 2.2.1 besluit 23-11-2021, nr. 2021-19540
Stcrt. 2021, 47567
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14.2

Grondslag en tarief verhuurdersheffing

Nihilstelling heffingsvermindering verduurzaming van huurwoning
per 1-10-2021
 Wegens uitputting van budget is heffingsvermindering verduurzaming van huurwoning voor
nieuwe aanvragen vanaf 1-10-2021 op nihil gesteld.
Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

1-10-2021
Dreigende overschrijding beschikbare budget
Regeling 7-9-2021, nr. 2021-0000451209
Stcrt. 2021, 40898
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26.1

Kinderopvangtoeslag

Coronacrisis: uitzonderingsregel voor berekening van aantal uren dat
in 2020 voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt geldt ook voor
2021


(Alleen voor berekeningsjaar 2020 en 2021) aantal uren kinderopvang dat voor
kinderopvangtoeslag in aanmerking komt bedraagt voor ieder kind
 maximaal 230 uren per kalendermaand
 230 uren per kalendermaand × aantal maanden waarin ouder/partner
–
gewerkt heeft, of
–
gebruikt heeft gemaakt van voorziening die gericht is op
arbeidsinschakeling/scholing/opleiding/cursus
met dien verstande dat
 voor aantal uren uitgegaan wordt van aantal maanden van ouder/partner die in
berekeningsjaar 2020 of 2021 minste aantal maanden heeft gewerkt of gebruik heeft
gemaakt van voorziening die gericht is op arbeidsinschakeling/scholing/opleiding/cursus
 indien ouder/partner op zelfde moment in berekeningsjaar zowel werkt als gebruik maakt
van voorziening, hoogste aantal uren mag worden genomen
 indien ouder/partner tijdens werkloosheid van ouder/partner aanspraak op
kinderopvangtoeslag behoudt, aantal uren kinderopvang dat voor beëindiging van werk in
aanmerking kwam voor kinderopvangtoeslag mag worden gehanteerd.

Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

1-1-2021
Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis
Besluit 31-8-2021
Stb. 2021, 434
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27.2

Studievertraging corona

Coronacrisis: tegemoetkoming ook bij wisseling van opleiding


Eenmalige tegemoetkoming les-/cursus-/collegegeld wordt ook verstrekt als student zich in
studiejaar 2020/2021 voor andere meerjarige opleiding heeft ingeschreven.

Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

2-12-2021
Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis

Regeling 19-11-2011, nr. 29918884
Stcrt. 2021, 47968

Coronacrisis: financiële maatregelen studievertraging verlengd
 Laatste maand van periode waarin prestatiebeurs moet aflopen voor eenmalige
tegemoetkoming is verlegd van augustus 2021 naar laatste maand van studiejaar 2022-2023.
Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

15-7-2021
Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis
Regeling 1-7-2021
Stcrt. 2021, 35291
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30.1.3

Subsidievaststelling NOW-1

Einddatum 31-10-2021 verlengd naar 9-1-2022
 UWV accepteert aanvraag tot subsidievaststelling ingediend t/m 9-1-2022.
Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

1-11-2021
Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis
Brief Staatssecretaris van SZW 1-11-2021, nr. 2021-0000174525
www.rijksoverheid.nl

14-wekentermijn voor verklaring deskundige-derde
 Bij ontbreken van verplichte verklaring deskundige-derde bij aanvraag moet op verzoek van
UWV deze binnen 14 weken alsnog worden verstrekt.
Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

26-10-2021
Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis
Regeling 15-10-2021, nr. 2021-0000158433
Stcrt. 2021, 44383
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30.2.3

Subsidievaststelling NOW-2

Subsidievaststelling bij accountantsverklaring met beperking of
oordeelonthouding
 Subsidie wordt vastgesteld
 met lagere omzetdaling indien aanvrager accountantsverklaring met beperking overlegt
 met vermindering van vast te stellen subsidiebedrag indien aanvrager
accountantsverklaring met oordeelonthouding overlegt.
Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

24-7-2021
Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis
Wijziging Beleidsregel vaststelling NOW-subsidie
Stcrt. 2021, 36248

Einddatum aanvraag subsidie-vaststelling; 14-wekentermijn voor
verklaring deskundige-derde
 Einddatum indienen aanvraag tot subsidievaststelling NOW-2 is verplaatst naar 31-3-2022.
 Bij ontbreken van verplichte verklaring deskundige-derde bij aanvraag moet op verzoek van
UWV deze binnen 14 weken alsnog worden verstrekt.
Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

26-10-2021
Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis
Regeling 15-10-2021, nr. 2021-0000158433
Stcrt. 2021, 44383
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30.3.3

Subsidievaststelling NOW-3

Subsidievaststelling bij accountantsverklaring met beperking of
oordeelonthouding
 Subsidie wordt vastgesteld
 met lagere omzetdaling indien aanvrager accountantsverklaring met beperking overlegt
 met vermindering van vast te stellen subsidiebedrag indien aanvrager
accountantsverklaring met oordeelonthouding overlegt.
Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

26-10-2021
Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis
Wijziging Beleidsregel vaststelling NOW-subsidie
Stcrt. 2021, 44384

Einddatum aanvraag subsidie-vaststelling; 14-wekentermijn voor
verklaring deskundige-derde
 Einddatum indienen aanvraag tot subsidievaststelling NOW-3 is voor derde, vierde en vijfde
tranche verplaatst naar 22-2-2023.
 Bij ontbreken van verplichte verklaring deskundige-derde bij aanvraag moet op verzoek van
UWV deze binnen 14 weken alsnog worden verstrekt.
Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

26-10-2021
Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis
Regeling 15-10-2021, nr. 2021-0000158433
Stcrt. 2021, 44383
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30.3.4

Verplichtingen NOW-3

Wijziging grensbedrag dividend- en aandeleninkoopverbod
 Dividend- en aandeleninkoopverbod geldt onder andere alleen als
 totaal verstrekt subsidievoorschot per tranche € 125 000 (was € 100 000) of meer is
 totaal vast te stellen subsidie per tranche € 125 000 of meer is.
Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

24-7-2021
Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis
Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
Stcrt. 2021, 36246

Accountantsprotocol en formulier voor verklaring deskundige derde
vastgesteld








Accountantsverklaring bij aanvraag tot subsidievaststelling moet voldoen aan
 nader vastgestelde accountancystandaarden, en
 accountantsprotocol.
Accountantsprotocol
 is op 17-9-2021 vastgesteld
 geldt vanaf 29-9-2021.
Verklaring deskundige-derde bij aanvraag tot subsidievaststelling moet worden afgegeven
 door nader aan te wijzen deskundige
 met vastgesteld formulier.
Formulier waarmee verklaring deskundige-derde moet worden afgegeven
 is op 17-9-2021 vastgesteld
 geldt vanaf 29-9-2021.

Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

29-9-2021
Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis
Regeling 17-9-2021
Stcrt. 2021, 41878
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30.4

Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van
werkgelegenheid (NOW-4)

30.4.1

Recht op subsidie NOW-4 en NOW-5

Publicatie en inwerkingtreding van NOW-4
 UWV kan subsidie verlenen
 aan werkgever die
–
gedurende aaneengesloten periode van 3 kalendermaanden (omzetperiode)
–
in periode van 1-7-2021 t/m 30-11-2021
▪ aansluitend aan omzetperiode van vijfde tranche NOW-3, als aan werkgever subsidie
voor vijfde tranche NOW-3 is verleend en werkgever aanvraag tot subsidieverlening
vijfde tranche NOW-3 niet voor 1-7-2021 heeft ingetrokken
–
verwachte omzetdaling heeft van minimaal 20%
 per loonheffingennummer
 over loonsom in periode van 1-7-2021 t/m 30-9-2021.
 Omzetdaling wordt als volgt berekend (in hele procenten naar boven afgerond)
 (A – B)/A
waarbij
 A = referentie-omzet, waaronder verstaan wordt
–
(omzet over kalenderjaar 2019)/4, of
–
(omzet over periode vanaf eerste volledige kalendermaand vanaf dag van aanvang
bedrijfsuitoefening of overname t/m 29-2-2020/desbetreffend aantal maanden) × 3, als
sprake is na 1-1-2019 van
 aanvang bedrijfsuitoefening, of
 overname door werkgever van onderneming
toepassing van deze uitzondering bij overname moet bij aanvraag tot
subsidieverlening worden aangevraagd, of
–
(omzet over periode vanaf eerste volledige kalendermaand vanaf afstoting onderdeel t/m
29-2-2020/desbetreffend aantal maanden) × 3, als sprake is tussen 2-1-2019 en 1-2-2020
van afstoting onderdeel of activiteit
 bij meerdere afstotingen moet vanaf laatste afstoting gerekend worden
 B = omzet in omzetperiode.
 Bij bepaling van omzetdaling
 wordt uitgegaan van omzetdaling van natuurlijk persoon/rechtspersoon
 indien rechtspersoon/vennootschap onderdeel is van groep, wordt uitgegaan van
omzetdaling van groep zoals deze op 1-7-2021 bestond (hoofdregel voor concerns)
 telt ontvangen subsidie TVL niet mee als omzet.
 UWV kan subsidie verlenen
 aan werkgever die
–
deel uitmaakt van groep, en
–
daarom bij aanvraag tot subsidievaststelling heeft verzocht
 in afwijking van hoofdregel voor concerns
 op basis van omzetdaling van die rechtspersoon/vennootschap afzonderlijk
indien aan navolgende voorwaarden is voldaan
 rechtspersoon/vennootschap heeft geen bedrijfsmatige activiteiten die voor meer dan
helft bestaan uit binnen groep ter beschikking stellen van arbeidskrachten
 werkgever handelt in overeenstemming met gedagtekende overeenkomst over
werkbehoud, welke overeenkomst door werkgever wordt aangegaan
Fiscaal Memo juli 2021 – wijzigingen – bijgewerkt t/m 1-12-2021
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–
–





voorafgaand aan aanvraag tot subsidievaststelling)
met minimaal 1 belanghebbende vereniging van werknemers of (bij ontbreken daarvan of
bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers) andere
werknemersvertegenwoordiging
andere rechtspersonen/vennootschappen binnen groep voeren geen opdrachten of
projecten uit die ten koste kunnen gaan van subsidievragende
rechtspersoon/vennootschap (omzet moet hier anders voor worden gecorrigeerd)
groep heeft in omzetperiode omzetdaling van minder dan 20%.

Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

24-7-2021
Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis
Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
Stcrt. 2021, 36246

Voortzetting NOW in vierde kwartaal 2021 (NOW-5)


NOW wordt voortgezet in vierde kwartaal 2021 (NOW-5), met aangepaste voorwaarden
 subsidie over periode 1-11-2021 t/m 31-12-2021
 omzetdrempel 20%
 subsidiepercentage 85%
 forfaitaire opslag werkgeverslasten 40%
 maximum in aanmerking te nemen dagloon 2x
 referentiemaand loonsom september 2021
 startende ondernemer moet gestart zijn tussen 1-2-2020 en 30-9-2021
 referentieomzet
–
reguliere ondernemer 2019/6
–
startende ondernemer
▪ gestart na 1-2-2020 en uiterlijk 1-7-2021: 1-7-2021 t/m 31-10-2021
▪ gestart na 1-7-2021 en uiterlijk 30-9-2021: omzet uit volle kalendermaanden t/m 3110-2021, omgerekend naar 2 maanden
 omzetverlies berekenen over maanden november en december 2021 (geen vrije keuze)
 loonsomvrijstelling 15%
 inspanningsverplichting werkgever van werk naar werkbegeleiding geldt voor
bedrijfseconomisch ontslag vanaf 27-11-2021 t/m 31-12-2021
 door werkgever ontvangen WW-uitkering wegens werktijdverkorting geldt als omzet voor
NOW-5
 uitbetaling voorschot in 1 termijn
 aanvraag vaststelling subsidie NOW-5 vanaf 1-6-2022 t/m 22-2-2023.

Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

1-11-2021
Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis
Brief kabinet 26-11-2021, nr. CE-AEP/21298673
www.rijksoverheid.nl
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30.4.2

Subsidieverlening NOW-4

Publicatie en inwerkingtreding van NOW-4
 Aanvraag tot subsidieverlening
 moet worden ingediend
–
vanaf 26-7-2021 t/m 30-9-2021
–
door werkgever
▪ eenmaal per loonheffingennummer
–
bij UWV
 moet in ieder geval vermelden
–
verwachte omzetdaling
–
omzetperiode, tenzij omzetperiode verplicht moet aansluiten op omzetperiode van vijfde
tranche NOW-3
–
loonheffingennummer
–
inschrijfnummer handelsregister, mits werkgever daarover beschikt
–
SEPA-bankrekeningnummer waarop werkgever betalingen van belastingdienst inzake
loonheffingen ontvangt
–
of werkgever uitzondering bepaling referentie-omzet bij overname wil toepassen
 moet navolgende verklaring bevatten (zie § 30.4.4)
–
voldoen aan dividend- en aandeleninkoopverbod (inclusief als uitzondering van hoofdregel
voor concerns is toegepast verklaring van groepshoofd en moedermaatschappij).
 Hoogte van bedrag van subsidieverlening is uitkomst van navolgende formule
 A* × B × 3 × 1,4 × 0,85
waarbij
 A* = percentage van door werkgever verwachte omzetdaling, maar maximaal 80%
 B = constante B (zie § 30.4.3).
 UWV verstrekt voorschot
 aan werkgever
 bij beschikking tot subsidieverlening
 ter hoogte van 80% van bedrag subsidieverlening
 uit te betalen in maximaal 3 termijnen.
Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

24-7-2021
Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis
Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
Stcrt. 2021, 36246
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30.4.3

Subsidievaststelling NOW-4

Publicatie en inwerkingtreding NOW-4
 Aanvraag tot subsidievaststelling
 moet worden ingediend
–
door werkgever
–
vanaf 1-6-2022 t/m 22-2-2023
–
bij UWV
–
met beschikbaar gesteld formulier
 elektronisch, of
 schriftelijk, mits dat door UWV wordt toegestaan
 moet in ieder geval vergezeld gaan van
–
definitieve gegevens over omzetdaling in omzetperiode, alsmede informatie waaruit dit
blijkt
–
verklaring waaruit blijkt dat onderdelen of activiteiten zijn afgestoten, als sprake is tussen
2-1-2019 en 1-2-2020 van afstoting onderdeel of activiteit
–
accountantsverklaring of verklaring deskundige-derde, mits deze verplicht is (zie § 33.5)
 bij ontbreken van verplichte accountantsverklaring of verklaring deskundige-derde bij
aanvraag moet op verzoek van UWV deze binnen 14 weken alsnog worden verstrekt
–
verklaring dat voldaan is aan alle verplichtingen NOW-4 (zie § 33.5), met uitzondering van
navolgende verplichtingen
 inspanningsverplichting ontwikkeladvies of scholing
 inspanningsverplichting bijdrage aan begeleiding naar ander werk
 verplichting bij verzoek tot bedrijfseconomisch ontslag contact op te nemen met UWV
–
alleen als uitzondering van hoofdregel voor concerns is toegepast
 verklaring dat voldaan is aan voorwaarden van uitzondering, voorzien van
accountantsverklaring daarover.
 UWV besluit uiterlijk binnen 52 weken na ontvangst van aanvraag tot subsidievaststelling.
 Subsidie wordt vastgesteld
 met toepassing van hierna vermelde formule
maar
 in ieder geval op nihil, indien
–
definitieve omzetdaling in omzetperiode minder dan 20% bedraagt
–
werkgever ondanks verplichting daartoe, geen accountantsverklaring/verklaring
deskundige-derde verstrekt
–
alleen als uitzondering op hoofdregel voor concerns is toegepast, werkgever niet voldoet
aan voorwaarden van uitzondering
–
in strijd is gehandeld met dividend- en aandeleninkoopverbod
 met lagere omzetdaling, indien aanvrager accountantsverklaring met beperking overlegt
– rekening houdende met gerapporteerde fouten en onzekerheden in accountantsverklaring
–
conform pro-formaberekening die door accountant in verklaring is opgenomen
 met vermindering met hierna vermeld percentage van vast te stellen subsidiebedrag,
indien aanvrager accountantsverklaring met oordeelonthouding overlegt
– 10%, indien
 oordeelonthouding uitsluitend gevolg is van inherente beperkingen op grond van
Standaard 3900 SN, en

in accountantsverklaring desbetreffende passage uit accountantsprotocol van NOW-2
is opgenomen
–
100%, indien
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▪ oordeelonthouding niet uitsluitend gevolg is van inherente beperkingen op grond van
Standaard 3900 SN, of
▪
accountant niet kan concluderen dat opgegeven gegevens plausibel zijn, of
▪
accountant fraude heeft geconstateerd of fouten die niet gecorrigeerd zijn.
 Hoogte van subsidie is uitkomst van navolgende formule
 A × B × 3 × 1,4 x 0,85
waarbij
 A = percentage van omzetdaling, maar maximaal 80%
 B = totale loonsom van werknemers voor wie werkgever loon heeft uitbetaald
met dien verstande dat
 bij bepaling van constante B
–
loonsom wordt genomen over maand februari 2021
▪ bij 4-wekenaangiftetijdvak: loon over tweede aangiftetijdvak 2021 verhoogd met
8,33%
–
loonsom
▪ verminderd wordt met over gehanteerd aangiftetijdvak in loonsom begrepen
uitbetaald vakantiegeld, mits werkgever reserveert voor vakantiebijslag
overeengekomen extra periodesalaris dat naast regulier loon en vakantiebijslag wordt
uitbetaald (bijvoorbeeld 13e maand; niet eenmalige bonus of prestatiebeloning)
▪
vermenigvuldigd wordt met factor 0,926, mits werkgever niet reserveert voor
vakantiebijslag
▪ wordt gemaximeerd op 2 x maximum uitkeringsdagloon × 21,75 (vanaf 1-7-2021: €
9813) per werknemer per maand, na deze loonsomcorrecties
–
bij ander aangiftetijdvak dan maand of 4 weken, loon per werknemer herleid wordt naar
maandloon
–
in aanmerking te nemen gegevens uit loonaangifte van werkgever beoordeeld worden op
grond van (aanvullingen op) loonaangifte zoals die uiterlijk op 15-4-2021 zijn ingediend.
 Subsidie wordt verlaagd
 indien C meer dan 10% lager is dan 3 × B
–
met uitkomst van navolgende formule
▪ (0,9 × B × 3 – C) × 1,4 × 0,85
waarbij
▪ B = hiervoor vermelde constante B
▪ C = loonsom over periode 1-7-2021 t/m 30-9-2021
waarbij
hiervoor vermelde correcties op en maximering van constante B ook moet worden
toegepast op constante C
zevende t/m negende aangiftetijdvak van 2021 als gehanteerde aangiftetijdvakken
gelden
bij 4-wekenaangiftetijdvak loonsom verhoogd wordt met 8,33%
bij ander aangiftetijdvak dan maand of 4 weken, loon per werknemer herleid wordt
naar maandloon
in aanmerking te nemen gegevens uit loonaangifte van werkgever beoordeeld
worden op grond van (aanvullingen op) loonaangifte zoals die uiterlijk op 15-11-2021
zijn ingediend
indien loonaangifte na 15-11-2021naar beneden wordt bijgesteld, UWV kan besluiten
gewijzigde loonaangifte in aanmerking te nemen voor vaststelling van loonsom van
constante C
 indien werkgever
–
in subsidieperiode verplichting bij verzoek tot bedrijfseconomisch ontslag contact op te
nemen met UWV niet nakomt (zie § 33.5)
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–

met 5%.

Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

24-7-2021
Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis
Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid; Wijziging
Beleidsregel vaststelling NOW-subsidies
Stcrt. 2021, 36246, 44384
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30.4.4

Verplichtingen NOW-4

Publicatie en inwerkingtreding NOW-4
 Bij subsidieverlening gelden navolgende verplichtingen
 subsidie uitsluitend aanwenden voor doelstelling van NOW-4, maar in ieder geval voor
betaling van loonkosten
 OR/personeelsvertegenwoordiging/werknemers informeren over subsidieverlening
 inspannen om werknemers te stimuleren deel te nemen aan ontwikkeladvies of scholing
 inspannen om bij te dragen aan begeleiding naar ander werk voor werknemers van wie
arbeidsovereenkomst eindigt of van wie werkgever voornemen heeft
arbeidsovereenkomst te beëindigen
 in subsidieperiode contact opnemen met UWV voor ondersteuning bij begeleiding naar
ander werk, als werkgever tijdens die subsidieperiode verzoek voor ontslag wegens
bedrijfseconomische redenen doet
 voeren van zodanig controleerbare administratie dat alle voor subsidievaststelling van
belang zijnde gegevens kunnen worden nagegaan
–
aan verplichting is niet voldaan bij accountantsverklaring met oordeelonthouding
 desgevraagd tot 5 jaar na datum subsidievaststelling inzage geven in deze administratie
 loonaangifte doen op voorgeschreven momenten
 onverwijld en schriftelijk aan UWV melden als zich omstandigheden voordoen die van
belang kunnen zijn voor beslissing tot wijziging/intrekking/vaststelling subsidie
 na afloop van periode waarover subsidie is verleend overleggen van definitieve opgave van
omzetdaling over omzetperiode
 meewerken aan door of namens Minister van SZW ingesteld onderzoek, tot 5 jaar na
datum subsidievaststelling.
 Accountantsverklaring bij aanvraag tot subsidievaststelling
 omvat verklaring omtrent naleving subsidievoorwaarden
 moet voldoen aan nader vastgestelde accountancystandaarden en accountantsprotocol
 is alleen verplicht als
–
totaal verstrekt subsidievoorschot € 125 000 of meer is, of
–
totaal vast te stellen subsidie € 125 000 of meer is, of
–
uitzondering van hoofdregel voor concerns is toegepast.
 Verklaring deskundige-derde bij aanvraag tot subsidievaststelling
 omvat bevestiging omzetdaling
 moet worden afgegeven
–
door nader aangewezen deskundige
–
met vastgesteld formulier
 is alleen verplicht als
–
totaal verstrekt subsidievoorschot € 40 000 of meer is, of
–
totaal vast te stellen subsidie € 40 000 of meer is
 is niet verplicht als accountantsverklaring verplicht is.
 Voor werkgever of rechtspersoon geldt verbod tot doen
 over 2021
 van
–
navolgende uitkeringen
▪ dividenden aan aandeelhouders of andere winstuitkeringen aan derden
▪ bonussen of winstdelingen aan Raad van Bestuur, bestuur en directie van concern en
subsidievragende rechtspersoon/vennootschap
–
inkopen eigen aandelen
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–
–
–

geldt echter alleen als
totaal verstrekt subsidievoorschot € 125 000 of meer is, of
totaal vast te stellen subsidie € 125 000 of meer is, of
uitzondering van hoofdregel voor concerns is toegepast, in welk geval
▪ dividend- en aandeleninkoopverbod ook geldt voor concern en moedermaatschappij
▪ groepshoofd en moedermaatschappij voorafgaande aan aanvraag tot
subsidievaststelling aan werkgever of rechtspersoon verklaren hiermee in te stemmen
 geldt niet voor met belastingdienst overeengekomen of wettelijk verplicht dividend
met dien verstande dat
 bij gebroken boekjaar, verbod geldt voor boekjaren waarover subsidie is verleend.
 Werkgever of rechtspersoon moet schriftelijke overeenkomst sluiten over wijze waarop
invulling wordt gegeven aan bonus- en dividendbeleid
 voorafgaande aan aanvraag tot subsidievaststelling
 met minimaal 1 belanghebbende vereniging van werknemers of (bij ontbreken daarvan of
bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers) andere
werknemersvertegenwoordiging
 geldt echter alleen als
–
totaal verstrekt subsidievoorschot € 125 000 of meer is, of
–
totaal vast te stellen subsidie € 125 000 of meer is.
 Grensbedragen accountantsverklaring/verklaring deskundige-derde/dividend- en
aandeleninkoopverbod gelden per natuurlijk persoon/rechtspersoon/concern.
Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

24-7-2021
Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis
Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid; Wijziging
Beleidsregel vaststelling NOW-subsidies
Stcrt. 2021, 36246, 44384
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30.7.1

Doelgroep TVL

Publicatie en inwerkingtreding van TVL-5
 TVL wordt voortgezet in derde kwartaal 2021 (TVL-5).
 TVL-5
 is op 12-8-2021 gepubliceerd
 geldt vanaf 13-8-2021
 is nagenoeg zelfde als TVL-4.
Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

13-8-2021
Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis
Regeling 3-8-2021
Stcrt. 2021, 37680

Doelgroep TVL-2 en TVL-3 uitgebreid met winkels in
juweliersartikelen en uurwerken
 (Vanaf 13-2-2021) onder TVL-2 en TVL-3 wordt onder onderneming in detailhandel ook verstaan
onderneming
 die op 15-3-2021 in handelsregister ingeschreven stond
 met hoofdactiviteit met SBI-code 47.47 (winkels in juweliersartikelen en uurwerken).
Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

13-2-2021
Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis
Regeling 17-9-2021
Stcrt. 2021, 41702

Voortzetting TVL in vierde kwartaal 2021


TVL wordt voortgezet in vierde kwartaal 2021 (TVL-6).

Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

1-11-2021
Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis
Brief kabinet 26-11-2021, nr. CE-AEP/21298673
www.rijksoverheid.nl
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30.7.2

Recht en hoogte TVL-subsidie

Publicatie en inwerkingtreding van TVL-5
 TVL wordt voortgezet in derde kwartaal 2021 (TVL-5).
 TVL-5
 is op 12-8-2021 gepubliceerd
 geldt vanaf 13-8-2021
 is nagenoeg zelfde als TVL-4.
 Belangrijkste wijzigingen zijn dat in TVL-5 bij bepalen van omzetverlies (variabele B)
 omzet in referentie periode (variabele A) is
–
hoofdregel: naar keuze
▪
omzet derde kalenderkwartaal 2019, of
▪
omzet derde kalenderkwartaal 2020
–
uitzondering
▪
indien getroffen MKB-onderneming/grote onderneming (of eerst ingeschreven
onderneming van groep) na 30-6-2019 voor eerste maal in handelsregister
ingeschreven is: naar keuze
omzet in derde kalenderkwartaal 2020, of
omzet in eerste gehele kalenderkwartaal volgend op inschrijvingsmaand in
handelsregister 
 omzet in subsidieperiode derde kalenderkwartaal 2021 is.
Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

13-8-2021
Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis
Regeling 3-8-2021
Stcrt. 2021, 37680

Voortzetting TVL in vierde kwartaal 2021



TVL wordt voortgezet in vierde kwartaal 2021 (TVL-6).
Hoogte van TVL-subsidie
 D = subsidiepercentage 100%
 maximaal MKB-onderneming € 550 000, grote onderneming € 600 000.

Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

1-11-2021
Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis
Brief kabinet 26-11-2021, nr. CE-AEP/21298673
www.rijksoverheid.nl
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30.7.3

Subsidieverlening TVL

Publicatie en inwerkingtreding van TVL-5
 TVL wordt voortgezet in derde kwartaal 2021 (TVL-5).
 TVL-5
 is op 12-8-2021 gepubliceerd
 geldt vanaf 13-8-2021
 is nagenoeg zelfde als TVL-4.
 Aanvraag tot subsidieverlening TVL-5 moet door MKB-onderneming en grote onderneming
worden ingediend vanaf 31-8-2021, 08.00 uur t/m 29-10-2021, 17.00 uur.
Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

13-8-2021
Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis
Regeling 3-8-2021; nieuwsbericht RVO
Stcrt. 2021, 37680; www.rvo.nl
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30.7.4

Subsidievaststelling TVL

Publicatie en inwerkingtreding van TVL-5
 TVL wordt voortgezet in derde kwartaal 2021 (TVL-5).
 TVL-5
 is op 12-8-2021 gepubliceerd
 geldt vanaf 13-8-2021
 is nagenoeg zelfde als TVL-4.
 Aanvraag tot subsidievaststelling TVL-5 moet door getroffen MKB-onderneming en grote
onderneming uiterlijk op 1-4-2022 worden ingediend.
Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

13-8-2021
Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis
Regeling 3-8-2021
Stcrt. 2021, 37680

Einddatum aanvraag subsidievaststelling TVL-3 verplaatst
 Aanvraag tot subsidievaststelling TVL-3 moet door getroffen MKB-onderneming en grote
onderneming voor 12-11-2021 worden ingediend.
Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

22-9-2021
Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis
Regeling 17-9-2021
Stcrt. 2021, 41702
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32.1

CPI - alle huishoudens

CPI maandcijfers totaal – alle huishoudens (2015 = 100)
maand/jaar

2021a

2020

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
totaal

107,62
108,57
108,87
109,36
109,46
109,67
110,23
110,71
110,79
112,18

105,97
106,64
106,85
107,34
107,18
107,51
108,69
108,13
107,88
108,47
107,61
107,85
107,51

2021b

2020

a.

Voorlopige cijfers.

CPI maandcijfers totaal – alle huishoudens (2006 = 100)a
maand/jaar

januari
125,48
123,56
februari
126,59
124,34
maart
126,94
124,58
april
127,51
125,16
mei
127,63
124,97
juni
127,87
125,35
juli
128,53
127,73
augustus
129,08
126,08
september
129,18
125,79
oktober
130,80
126,47
november
125,47
december
125,75
totaal
125,35
a.
Reeks 2006 = 100: deze indexcijfers zijn direct berekend t/m december 2015; nadien zijn zij verkregen door koppeling aan latere
reeksen, waardoor zij het karakter hebben van een raming.
b.
Voorlopige cijfers.

CPI maandcijfers totaal – alle huishoudens (2000 = 100)a
maand/jaar

2021b

2020

januari
143,78
141,57
februari
145,05
142,47
maart
145,45
142,75
april
146,10
143,40
mei
146,24
143,19
juni
146,52
143,63
juli
147,27
145,21
augustus
147,91
144,46
september
148,01
144,13
oktober
149,87
144,91
november
143,76
december
144,09
totaal
143,63
a.
Reeks 2000 = 100: deze indexcijfers zijn direct berekend t/m december 2006; nadien zijn zij verkregen door koppeling aan latere
reeksen, waardoor zij het karakter hebben van een raming.
b.
Voorlopige cijfers.
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CPI maandcijfers totaal – alle huishoudens (1995 = 100)a
maand/jaar

2021b

2020

januari
161,17
158,70
februari
162,59
159,70
maart
163,04
160,02
april
163,78
160,75
mei
163,93
160,51
juni
164,24
161,01
juli
165,08
162,77
augustus
165,80
161,94
september
165,92
161,56
oktober
168,00
162,44
november
161,16
december
161,52
totaal
161,01
a.
Reeks 1995 = 100: deze indexcijfers zijn direct berekend t/m december 2002; nadien zijn zij verkregen door koppeling aan latere
reeksen, waardoor zij het karakter hebben van een raming.
b.
Voorlopige cijfers.

CPI maandcijfers totaal – alle huishoudens (1990 = 100)a
maand/jaar

2021b

2020

januari
184,76
181,92
februari
186,39
183,07
maart
186,90
183,44
april
187,74
184,28
mei
187,92
184,00
juni
188,28
184,57
juli
189,24
186,59
augustus
190,06
185,63
september
190,20
185,20
oktober
192,59
186,22
november
184,74
december
185,15
totaal
184,57
a.
Reeks 1990 = 100: deze indexcijfers zijn direct berekend t/m september 1997; nadien zijn zij verkregen door koppeling aan latere
reeksen, waardoor zij het karakter hebben van een raming.
b.
Voorlopige cijfers.

CPI maandcijfers totaal – alle huishoudens (1985 = 100)a
maand/jaar

2021b

2020

januari
193,95
190,98
februari
195,66
192,19
maart
196,20
192,56
april
197,09
193,45
mei
197,27
193,16
juni
197,65
193,75
juli
198,66
195,88
augustus
199,52
194,87
september
199,67
194,42
oktober
202,17
195,48
november
193,93
december
194,37
totaal
193,75
a.
Reeks 1985 = 100: deze indexcijfers zijn direct berekend t/m januari 1994; nadien zijn zij verkregen door koppeling aan latere
reeksen, waardoor zij het karakter hebben van een raming.
b.
Voorlopige cijfers.
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CPI maandcijfers totaal – alle huishoudens (1980 = 100)a
2021b

maand/jaar

2020

januari
238,10
234,45
februari
240,20
235,93
maart
240,86
236,39
april
241,95
237,48
mei
242,17
237,12
juni
242,63
237,85
juli
243,87
240,46
augustus
244,93
239,23
september
245,11
238,67
oktober
248,19
239,98
november
238,08
december
238,61
totaal
237,85
a.
Reeks 1980 = 100: deze indexcijfers zijn direct berekend t/m juli 1988; nadien zijn zij verkregen door koppeling aan latere reeksen,
waardoor zij het karakter hebben van een raming.
b.
Voorlopige cijfers.

Maandcijfers afgeleid (exclusief wijzigingen product- en consumptiegebonden belastingtarieven en subsidies) (2015 =
100)
maand/jaar

2021a

2020

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
totaal
a.
Voorlopige cijfers.

105,85
106,77
107,05
107,53
107,63
107,84
108,39
108,87
108,94
110,31

104,58
105,24
105,44
105,91
105,62
105,83
107,01
106,46
106,21
106,81
105,96
106,19
105,94

Informatie
wijziging
ingangsdatum
reden
bron
vindplaats

4-11-2021
Bekendmaking van de nieuwste indexcijfers
CBS
www.cbs.nl
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