
GEEN NOW 3.1 EN 3.2 AANGEVRAAGD OMDAT OMZETDALING 
DOOR TVL LAGER WAS DAN 20%? WELLICHT DAN TOCH 
MOGELIJK OM NOW 3.1 EN 3.2 AAN TE VRAGEN.  - Deadline 16 juli!

Ondernemers die geen NOW 3.1 en/of 3.2 hebben aangevraagd als gevolg van een 
omzetdaling kleiner dan 20% door het meetellen van de TVL-subsidie in de omzet voor de 
NOW, kunnen dit alsnog doen. Dit ondanks dat de aanvraagperioden inmiddels officieel zijn 
verstreken. 

Op het moment dat de aanvraagperioden sloten, telde 
de ontvangen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) mee 
als omzet voor de NOW. Ondernemers die daardoor het 
benodigde omzetverlies van minimaal 20% niet haalden, 
vroegen voor deze perioden mogelijk geen NOW aan.

TVL telt niet meer mee als omzet
Onlangs is echter bekendgemaakt dat de TVL alsnog vanaf  
NOW 3.1  niet meetelt als omzet. Door het niet meetellen van 
de TVL heeft de ondernemer dus een lagere omzet voor de 
berekening van de omzetdaling in de NOW. De ondernemer 
haalt daarom misschien alsnog het benodigde omzetverlies 
van minimaal 20%.

Alsnog NOW aanvragen
Deze ondernemers kunnen daardoor alsnog NOW 3.1 
(oktober-december 2020) en NOW 3.2 (januari - maart 
2021) aanvragen. 

Is bovenstaande op u van toepassing? 
Bel dan met de UWV Telefoon NOW (088 - 898 20 04) en 
geef aan dat u alsnog NOW 3.1 en 3.2 wilt aanvragen.

Let op! 
Deze mogelijkheid is geopend tot en met 16 juli 2021.

Tip: de vijfde aanvraagperiode NOW (vanaf april 2021) 
loopt nog tot en met 30 juni 2021 17.00 uur. Het niet 
meer meetellen van de TVL als omzet, kan dus voor 
deze aanvraagperiode in de reguliere aanvraag worden 
meegenomen. 

Geen actie nodig als NOW al is aangevraagd
Vroeg u al NOW aan voor NOW 3.1 en 3.2? Dan hoeft u niet 
nogmaals een aanvraag te doen. Bij de definitieve vaststelling 
van de NOW over deze perioden wordt alsnog rekening 
gehouden met het niet meer meetellen van de TVL als omzet.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met 
uw vaste RSM-adviseur of stuur een e-mail naar: 
maatregelencorona@rsmnl.nl. 
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U bent voorbereid 
omdat wij dat zijn

De in deze nieuwsbrief 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 deze nieuwsbrief 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. Juni 2021
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