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OVERZICHT:

Nieuwe data voor

aanvraag definitieve

subsidie NOW

Demissionair minister Koolmees

van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid heeft laten weten

dat de aanvraagtermijnen van de

NOW-subsidies worden aangepast.

Werkgevers krijgen hiermee meer

tijd voor de aanvraag.

Voor de NOW 1.0 geldt momenteel

dat een werkgever die geen

accountantsverklaring nodig heeft,

tot en met 23 maart 2021 de

subsidievaststelling kan aanvragen.

Een werkgever die wel over een

verklaring moet beschikken, heeft

tot 29 juni 2021 de tijd.  
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Omdat de concrete invulling van het
besluit nog niet bekend is, streeft het
kabinet om de regel met terugwerkende
kracht in te voeren per 1 januari 2021.
Alhoewel wij momenteel nog aan het
wachten zijn op nadere invulling,
attenderen wij u  er alvast op. Hierdoor
voorkomt u onaangename verrassingen. 

Nieuwe regels
BTW vooraftrek

Tabel: deadlines NOW-subsidie

NOW
Datum opening

 vaststellingsloket 
Datum sluiting

 vaststellingsloket 

7 oktober 2020

15 maart 2021

4 oktober 2021

31 januari 2022

31 januari 2022

31 oktober 2021

5 januari 2022

26 juni 2022

23 oktober 2022

23 oktober 2022
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Huidige regiem

Tot dusverre was het onder de huidige
regels mogelijk voor een ondernemer om
de btw op goederen en diensten in
vooraftrek te brengen als hij deze
goederen en diensten in enige mate
gebruikt voor zijn
ondernemersactiviteiten. Als de goederen
roerend zijn en deze ook voor privé
worden gebruikt, dan moet aan het einde
van het jaar een correctie doorgevoerd
worden voor het privégebruik. Bij kosten
van onroerende goederen is bij aanschaf
slechts een evenredig deel aftrekbaar van
het ondernemersgebruik.

 Volgens de minister kan dit eenvoudiger.

Voortaan is er één einddatum voor de
aanvraag, met of zonder verklaring.  De
nieuwe einddatum van de NOW 1.0 is 31
oktober 2021. Logischerwijze krijgen de
overige versies van de NOW ook een
andere sluitingsdatum. Raadpleeg de
tabel hieronder voor een overzicht van de
nieuwe deadlines voor de aanvraag van
de definitieve NOW-subsidie.

Per 1 januari 2021 wijzigen de btw-regels
voor  BTW aftrek oftewel voorbelasting. 
Er is op 30 juli 2020 een verzoek bij de
Europese Commissie ingediend om het
recht op aftrek te beperken als 
ingekochte goederen of diensten voor
méér dan 90% gebruikt worden voor niet-
ondernemersactiviteiten.  De EU gaf op 18
december 2020 een machtiging om deze
beperking in te voeren.  
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Winstbelasting
natuurlijke personen

Voor het opstellen van uw aangifte
hebben wij uw gegevens nodig. Om u in
staat te stellen deze gegevens
overzichtelijk en zo volledig mogelijk aan
te leveren, hebben wij een checklist
opgesteld. Wij verzoeken u de gegevens,
voor zover van toepassing, in te vullen en
de gevraagde stukken mee te sturen. U
kunt de checklist hier raadplegen. 

Heeft u een werkgever(s) waarbij u in een
pensioenregeling
zit? Stuur ons dan de A-factor
(pensioenaangroei) 2020, te vinden op het
Uniform Pensioenoverzicht (op te vragen
via de website van de
pensioenuitvoerder). 

Deze maatregel is ontstaan doordat
ondernemers de kosten van hun eigen
nieuwbouwwoning vooraf terugvragen
wegens de plaatsing van zonnepanelen.
De Hoge Raad zal over de
rechtsgeldigheid van een dergelijke
constructie binnenkort een uitspraak
doen. 

Bent u ondernemer en gaat u dit jaar
goederen of diensten aanschaffen met
een zeer beperkt zakelijk
karakter? Zorg er dan voor dat u kunt
aantonen dat deze goederen of 
diensten voor minimaal 10% 
toerekenbaar zijn aan uw zakelijke
activiteiten.

Alleen dan kunt u de btw in geheel in
vooraftrek brengen en aan het einde
van het kalenderjaar corrigeren. Dit 
zorgt voor liquiditeitsvoordelen.

In onze volgende nieuwsbrief volgt meer
over dit onderwerp en eventuele
andere wijzigingen. 

Nieuwe maatregel

Als ondernemer moet u er zelf voor 
zorgen dat u voldoende geld opzij zet 
voor de inkomstenbelasting en premie
voor de Zorgverzekeringswet . Wilt u
weten welk deel van uw omzet over het
jaar 2021 u kunt reserveren voor
belastingen? Gebruik daarvoor onze
uitgangspunten.

Checklist
Inkomstenbelasting (IB)
2020

https://statusfinance.nl/kennisbank/checklist-ib-2020
https://statusfinance.nl/kennisbank/checklist-ib-2020
https://statusfinance.nl/kennisbank/va-2021


Op 1 maar is het loket bij de
Belastingdienst weer geopend voor de
jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.
Belastingplichtigen konden vanaf
afgelopen maandag hun aangifte
inkomstenbelasting niet online indienen
via Mijn Belastingdienst of Mijn
Belastingdienst Zakelijk, vanwege een
ernstige technische storing. 

Alhoewel de storing inmiddels is opgelost,
blijft het aantal mensen dat tegelijkertijd
aangifte kan doen beperkt. Ten gevolge
hiervan verruimt de Belastingdienst de
inlevertermijn voor uw aangifte tot 8 mei
2021, in plaats van tot 1 mei 2021. 
Daarnaast verschuift ook de
garantietermijn een week: iedereen die
voor 8 april (was 1 april) aangifte doet,
krijgt voor 1 juli bericht.
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Inlevertermijn
belastingaangifte 2020
verruimd


