
Verwacht je vanaf 1 maart 
tenminste   20% 
omzetverlies?

WERKGEVERS

Heb je personeel in 
dienst? Hieronder vallen 

vaste en flexibele 
werknemers en 
oproepkrachten.

Voldoe je aan 
onderstaande 
voorwaarden?

● je betaalt het loon 
door

● je vraagt geen ontslag 
op 
bedrijfseconomische 
gronden aan 
gedurende de periode 
waarover je 
tegemoetkoming 
ontvangt

Vanaf maandag 6 april om 
9:00 uur aan te vragen via 

het UWV 

Voor LOONBELASTING volg de stappen bij BELASTINGEN

Noodmaatregel
Overbrugging
Werkgelegenheid

Ja Ja Ja

 

www.rogaaradministratie.nl

Zie voor meer informatie over 
winstadvies, boekhouding, 
Winstgevende Plannen, workshops of 
het E-boek “Van chaosboekhouding 
naar winstboekhouding”:

Disclaimer: Dit model is gemaakt door Rogaar administratie. Rogaar administratie stelt dit model ter beschikking als hulpmiddel. Het gebruik van dit model is 
geheel voor eigen risico. Rogaar administratie is niet aansprakelijk voor onjuiste uitkomsten, typ-fouten of andere problemen met het gebruik van dit model.

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/detail/now-aanvragen
http://www.rogaaradministratie.nl/


Tijdelijke 
Overbruggingsregeling
Zelfstandig 
Ondernemers

Heb je als gevolg 
van deze crisis de 

komende drie 
maanden minder 
inkomen dan het 

sociaal minimum?

Voldoe je het 
afgelopen  jaar aan 
het urencriterium 
van 1.225 uur per 

jaar of ben je korter 
dan een jaar 

zelfstandig en 
voldoe je aan het 
urencriterium van 
minimaal  24 uur 

per week?

Voldoe je aan onderstaande voorwaarden?

● je bent vóór 17 maart 2020, 18:45 uur 
ingeschreven bij de KvK;

● voor dga's, mits voldaan aan urencriterium. 
Er moet sprake zijn van volledige 
zeggenschap en van het dragen van de 
financiële risico’s.

● gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot 
de pensioengerechtigde leeftijd;

● woonachtig en rechtmatig verblijvend in 
Nederland;

● Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
● het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in 

Nederland uitgeoefend;
● voldoet aan wettelijke vereisten voor de 

uitoefening van het eigen bedrijf, 
waaronder ingeschreven in het 
Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel;

● woonachtig in de gemeente, waar 
aanvullende inkomensondersteuning wordt 
aangevraagd.

Je hebt de volgende twee 
mogelijkheden:

1) een GIFT van maximaal         
€1.500 per maand tot 1 juni

2) een KREDIET van maximaal  
€10.157

Ga voor meer informatie naar de 
website van de gemeente waar je 
woont.

Ja Ja
Ja

Start de aanvraag via de website 
van het rvo.

Tegemoetkoming 
Ondernemers 
Getroffen
Sectoren
COVID-19

GIFT  van 
maximaal €4.000

De 
gezondheidsmaat-

regelen van het 
kabinet hebben 

directe 
consequenties voor 

de inkomsten.

ZZP en MKB

Ja

 

www.rogaaradministratie.nl

Heb je jouw fysieke 
inrichting buiten het 

eigen huis? Dit 
houdt in dat je met 
een werkruimte in 

huis, hier geen 
aanspraak op kan 
maken. Voor de 
horeca gelden 

hierop 
uitzonderingen.

Voldoe je aan onderstaande voorwaarden?

● jouw onderneming staat ingeschreven 
onder de SBI-code die voor deze regeling 
geldt. Check het op de website van rvo.
Sta je onder de verkeerde SBI-code 
ingeschreven? Ga naar de website van 
Rogaar administratie;

● je verwacht meer dan €4.000 omzetverlies;
● je hebt minstens €4.000 vaste lasten van 

16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020;
● je hebt maximaal 250 medewerkers in 

dienst;
● je staat vanaf 15 maart 2020 ingeschreven 

bij de KvK.

Ja Ja

Zie voor meer informatie over 
winstadvies, boekhouding, 
Winstgevende Plannen, workshops of 
het E-boek “Van chaosboekhouding 
naar winstboekhouding”:

Disclaimer: Dit model is gemaakt door Rogaar administratie. Rogaar administratie stelt dit model ter beschikking als hulpmiddel. Het gebruik van dit model is geheel 
voor eigen risico. Rogaar administratie is niet aansprakelijkheid voor onjuiste uitkomsten, typ-fouten of andere problemen met het gebruik van dit model.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/aanvraagproces/aanvraagprocedure
http://www.rogaaradministratie.nl/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19#block-agnl-kvk-api-kvk-block
https://www.rogaaradministratie.nl/corona-update-mogelijkheid-aanpassen-sbi-code-bij-de-kvk/


Heb je of verwacht je  
liquiditeitsproblemen door 

het coronavirus?

BELASTINGEN

Beschik je over een 
(naheffings) aanslag?

Wil je voor minder dan 3 
maanden  bijzonder 

uitstel? 

Wil je voor langer dan 3 
maanden  bijzonder 

uitstel? 

Vraag in één keer voor alle belastingen 
betalingsuitstel aan via deze link. 

Dit dien je per brief in. Een voorbeeld 
vind je via deze link.

Heb je op dit moment een 
belastingschuld lager dan €20.000, 

stuur bewijsstukken mee waaruit blijkt 
dat de omzetcijfers of de 

bestellingen/reserveringen aanzienlijk 
zijn gedaald ten opzichte van vorige 

maanden.

Heb je op dit moment een 
belastingschuld hoger dan €20.000, 

stuur een derdenverklaring mee. Deze 
verklaring komt van een externe 
consultant, financier, branche-
organisatie, belastingadviseur, 

accountant of boekhouder. Daarin wordt 
verklaard dat het aannemelijk is dat 

financiële problemen hoofdzakelijk door 
de coronacrisis zijn ontstaan. 

Ja

Nee

Ja Ja

www.rogaaradministratie.nl

Ja

INKOMSTENBELASTING

Heb je een voorlopige 
aanslag ontvangen en is 
de winst lager door de 
uitbraak van corona?

Vraag je adviseur 
hiernaar of ga naar de 

website van de 
belastingdienst en login.

Ja

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Heb je een voorlopige 
aanslag ontvangen en is 
de winst lager door de 
uitbraak van corona?

Gebruik het formulier in het nieuwe ondernemersportaal 
Mijn Belastingdienst Zakelijk

of
je doet de aanvraag of wijziging met jouw commerciële 

softwarepakket of laat dit door jouw belastingconsulent doen.
of

als inloggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk niet lukt,  vul dan dit 
formulier in.

Ja

Disclaimer: Dit model is gemaakt door Rogaar administratie. Rogaar administratie stelt dit model ter beschikking als hulpmiddel. Het gebruik van dit model is geheel voor 
eigen risico. Rogaar administratie is niet aansprakelijk voor onjuiste uitkomsten, typ-fouten of andere problemen met het gebruik van dit model.

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis
https://www.rogaaradministratie.nl/voorbeeld-brief-voor-uitstel-verzoek-betalingsplicht-belastingen
http://www.rogaaradministratie.nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/inloggen-mijn-belastingdienst
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/inloggen-voor-ondernemers
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/verzoek-of-wijziging-voorlopige-aanslag-vennootschapsbelasting-2020


DIVERSEN

Heb je financieringsruimte 
nodig?

Ben je een bedrijf met een 
gezond 

toekomstperspectief?

Neem contact op met je 
bank of financier. 

Ja Ja

 

www.rogaaradministratie.nl

Heb je een primair 
agrarisch bedrijf?

Heb je 
liquiditeitsproblemen als 
gevolg van de uitbraak 

van Covid-19?

Neem contact op met je 
bank of financier.

Ja Ja

Heb je een 
overbruggingskrediet of 

verhoging van de 
rekening-courant krediet 
nodig (meer rood mogen 

staan)?

Neem contact op met je 
bank of financier. Meer 
informatie via de KvK 

0800-2117

Ja

FINANCIERINGSRUIMTE Middelgrote en grote bedrijven

FINANCIERINGSRUIMTE Land- en tuinbouwbedrijven

KREDIET – Alle ondernemers

Zie voor meer informatie over 
winstadvies, boekhouding, 
Winstgevende Plannen, workshops of 
het E-boek “Van chaosboekhouding 
naar winstboekhouding”:

Disclaimer: Dit model is gemaakt door Rogaar administratie. Rogaar administratie stelt dit model ter beschikking als hulpmiddel. Het gebruik van dit model is geheel 
voor eigen risico. Rogaar administratie is niet aansprakelijk voor onjuiste uitkomsten, typ-fouten of andere problemen met het gebruik van dit model.

Ja
KREDIET via commerciele 

partij – heb je financiële 
problemen en krediet 

nodig?

Neem contact op met
Qredits 0546-534080 

hulp@credits.nl

Klein MKB

http://www.rogaaradministratie.nl/
mailto:hulp@credits.nl
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