CORONA REGELINGENCHECK
Welke regelingen zijn voor uw bedrijf van toepassing? In vijf stappen hebben wij de belangrijkste regelingen die zijn getroffen voor u uiteengezet.
Let op: niet alle getroffen regelingen zijn opgenomen in dit overzicht en er bestaan altijd uitzonderingen.

1

Bent u ondernemer voor

Ja

de inkomstenbelasting,

Nee

dga of bestuurder

Ja, maar ik heb geen KVK-nummer

In één van de sectoren die het zwaarst

2

In welke sector
bent u werkzaam?

Welke mensen

3

getroffen is door de overheidsmaatregelen

Ga verder naar stap 2.

AFKORTINGEN

U komt niet in aanmerking voor de speciale coronamaatregelingen.

TOGS
Tegemoetkoming Ondernemers
Getroffen Sectoren			
		
NOW
Tijdelijke Noodmaatregel
Overbruggen Werkgelegenheid
				
Tozo
Tijdelijke Overbruggingsregeling
zelfstandige ondernemers 		
			
Dga
Directeur grootaandeelhouder

Onder bepaalde voorwaarden kunt u aanspraak maken op de TOGS.

Overige sectoren

Zoals het er nu naar uitziet komt u niet in aanmerking voor de TOGS.
Het is mogelijk dat de overheid sectoren toevoegt aan de bestaande lijst.
Houd daarom de actuele lijst van SBI-codes bij, die in aanmerking komen.

Ikzelf als ondernemer, maat of vennoot

Mogelijk komt u in aanmerking voor Tozo.

Één of meerdere dga’s

GEEN premie-afdracht werknemersverzekering > Tozo
WEL premie-afdracht werknemersverzekering > NOW

zijn werkzaam
binnen uw bedrijf?

Vaste krachten, flexibele krachten

* Er zijn meerdere

en oproepkrachten

antwoorden mogelijk
Zzp’ers en uitzendkrachten

NOW

CORONADOSSIER

Zzp’ers kunnen zelfstandig aanvraag doen voor Tozo.

Middels het coronadossier

Uitzendkrachten kunnen door hun werkgever voor NOW worden aangemeld.

op onze website houden
wij u op de hoogte van alle

Nee

4

5

Doet u
internationaal
zaken?

Heeft u een
liquiditeitsprobleem?

Ga verder naar stap 5.

Ja
Mijn woonplaats en onderneming
liggen in verschillende landen

ontwikkelingen (bedrijfseconomisch, fiscaal en HR-

Bekijk wat wij hier al over schreven in ons coronadossier

juridisch) om de negatieve

en neem contact op met onze specialist.

gevolgen voor uw organisatie
te minimaliseren.

Wat kunt u zelf doen?

De Corona Taskforce helpt u. Als ondernemer wilt u zekerheid. U wilt gewezen

Lenen en kredieten

worden op kansen en dat uw cijfers vertaald worden naar mogelijkheden. Van Oers

Uitstel van belastingen en bankschulden

is uw vooruitstrevende adviseur die nieuwe perspectieven geeft en u helpt groeien.
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