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De in dit overzicht opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op de specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit. Hoewel bij de totstandkoming van dit overzicht de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet garanderen dat de daarin opgenomen informatie op 

de datum van ontvangst juist en volledig is of dat in de toekomst zal blijven. Op grond van deze informatie dient geen actie ondernomen te worden zonder adequate professionele advisering. RSM Netherlands Belastingadviseurs N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan. 

juli 2021.

OVERZICHT TVL-REGELINGEN

TOGS TVL TVL Q4 2020 TVL Q1 2021 TVL Q2 2021

2020 2021

Subsidieperiode 15 mrt t/m 15 jun jun t/m sept okt t/m dec jan t/m mrt apr t/m jun

Aanvraagperiode / 

loket open
t/m 26 jun 2020 t/m 30 okt 2020 t/m 29 januari 2021 t/m 18 mei 2021 Vanaf eind juni

Deadline vaststelling 

definitieve aanvraag
N.v.t. 1 juni 2021 1 juli 2021 1 oktober 2021 Nog niet bekend

Accountantsverklaring 

vereist bij vaststelling?
N.v.t. Nee

Bij subsidieaanvraag voor 

€ 125.000 of hoger

Voor welke 

ondernemingen?
Aangewezen SBI-codes

Vrijwel alle SBI-codes, m.u.v. SBI-codes voor o.m. financiële instellingen 

(zowel bij hoofd- als nevenactiviteit)

Eisen aan de 

onderneming

Max. 250 werknemers, 

niet gevestigd op 

privéadres eigenaar

Kleine of middelgrote ondernemingen in de zin 

van algemene groepsvrijstellingsverordening

(o.m. 250 fte), niet gevestigd op privéadres 

eigenaar (tenzij horeca)

Geen beperking qua grootte onderneming

Min. omzetverlies in 

subsidieperiode
€ 4.000 30%

Referentieperiode 

omzetverlies
Geen 

Gem. maandomzet

Q2 2019 + 

omzet Q3 2019

Q4 2019 Q1 2019 Q2 2019

Stelselbepaling

omzetdaling
N.v.t. Wet op de omzetbelasting, tenzij niet de hele omzet in btw-sfeer valt, dan jaarrekeningenrecht

Subsidiepercentage N.v.t. 50% 50-70% 85% 100%

Min. subsidiebedrag € 4.000 € 1.000 € 750

Max. subsidiebedrag1 € 4.000 € 50.000 € 90.000

€ 550.000 voor kleine of 

middelgrote 

ondernemingen            

€ 600.000  voor grote 

ondernemingen

€ 550.000 voor kleine of 

middelgrote 

ondernemingen            

€ 1,2 mio. voor grote 

ondernemingen

Min. vaste lasten 

subsidieperiode
€ 4.000

€ 4.000, deels forfaitair 

bepaald, tenzij 

onderneming na

29 februari 2020 is 

gestart -dan minimaal

€ 4.000 daadwerkelijke 

vaste lasten

€ 3.000, deels forfaitair 

bepaald, tenzij 

onderneming na

29 februari 2020 is 

gestart -dan minimaal

€ 3.000 daadwerkelijke 

vaste lasten

€ 1.5000, deels forfaitair bepaald, tenzij 

onderneming na 29 februari 2020 is gestart, - dan 

minimaal € 3.000 daadwerkelijke vaste lasten

Opslag N.v.t.

5,6% opslag voor 

horeca en non-food 

detailhandel

21% voor non-food 

detailhandel en land- en 

tuinbouwbedrijven, 

3,4% voor reisbranche

21% voor land- en 

tuinbouwbedrijven

Module N.v.t.
TVL-

evenementenbranche

TVL-

evenementenbranche, 

grote ondernemingen

Startersregeling, grote 

ondernemingen

Max. toegestane 

staatssteun

€ 1.8 mio. in totaal.

Voor ondernemingen in de landbouwsector is het maximum € 255.000 en visserijsector € 270.000

Afwijzingsgronden

O.m. onderneming in 

staat faillissement en 

overschrijding

de-minimisregel

O.m. onderneming per 31-12-2019 in financiële moeilijkheden, overheidsbedrijf en overschrijding

de-minimisregel

1. Exclusief specifieke opslagen en modules voor aangewezen branches, zoals horeca, detailhandel en evenementenbranche

Sinds de start van de coronacrisis heeft het kabinet meerdere varianten en tranches van de TVL opengesteld. De voorwaarden en termijnen van deze 

regeling waren en zijn telkens aan aanpassingen onderhevig (geweest), waardoor het steeds lastiger wordt om overzicht te houden. Deze tabel biedt 

daartoe een handig overzicht met de belangrijkste voorwaarden en termijnen die van belang zijn voor de aanvragers van TVL. De tabel wordt 

regelmatig geüpdatet. 


