18 december 2020

STEUN- EN HERSTELPAKKET VOOR ECONOMIE EN ARBEIDSMARKT

Regeling:
Tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL)
De Tegemoetkoming Vaste Lasten is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die meer dan 30%
omzet verliezen en hulp nodig hebben bij het betalen van hun vaste lasten. De overheid
verleent deze subsidie tot en met Q2 2021.

Voor wie en hoe?

Wat is er nieuw?

• Mkb-bedrijven (max. 250 medewerkers) en zzp’ers.

• In Q4 2020 krijgen gesloten eet- en drinkgelegenheden en detailhandel extra subsidie voor kosten van
voorraad en aanpassingen.

• Ondersteuning nodig bij betaling vaste lasten.
• Minimaal 30% omzetverlies door de coronacrisis.
• Minimaal €3.000 vaste lasten, volgens het percentage
vaste lasten dat bij de SBI-code hoort.
• Oprichting voor 15 maart 2020, vestiging in Nederland
en ingeschreven in KVK Handelsregister.
• De subsidie wordt berekend met het omzetverlies, een
percentage vaste lasten en een subsidiepercentage.
• Het subsidiepercentage neemt toe bij een groter
omzetverlies tot 70% bij 100% omzetverlies.
• De subsidie is minimaal €750 en maximaal € 90.000
per bedrijf, per kwartaal.

• In Q4 2020 en Q1 2021 zijn vrijwel alle SBI-codes
toegelaten tot de TVL.
• In Q4 2020 en Q1 2021 groeit het subsidiepercentage
mee met het omzetverlies.
• Van 50% subsidie bij 30% omzetverlies naar 70%
subsidie bij 100% omzetverlies.
• In Q4 2020 en Q1 2021 krijgen bedrijven uit de
evenementenbranche apart steun. Zij moeten wel
TVL subsidie hebben gekregen voor juni-september
2020 en niet in aanmerking komen voor de TVL in Q4
en/of Q1.

Aanvragen en meer informatie
• Meer informatie en aanvragen kan via rvo.nl/tvl met eHerkenning of DigiD.
• Een bedrijf kan de TVL tot 30 juni 2021 per kwartaal aanvragen.
• Let op: voorwaarden kunnen voor iedere TVL-periode wijzigen.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/steunpakket

