OVERZICHT STEUNMAATREGELEN CORONACRISIS
Welke maatregel?

Voorwaarden

Hoe aanvragen?

Vlaamse
steunmaatregel

HINDERPREMIE (1)
• Verplichte sluiting door overheid
(pas op: vrijwillige sluiting telt
niet )
• Premie geldt per exploitatiezelel,
maar wordt bepertkt tot vijf per
onderneming
• Zelfst. Venn. en vzw’s (1VTE-KBO)

• Hinderpremie ten bedrage van
4000 € (volledig gesloten)
• Geldig tot 5 april 2020, hierna 160 €
per bijkomende sluitingsdag

• Via online applicatie beschikbaar
via www.vlaio.be
• Aanvraag moet ingediend zijn
uiterlijk op 19.05.2020

Vlaamse
steunmaatregel

COMPENSATIEPREMIE BIJ ZWAAR OMZETVERLIES (2)
• Bedoeld voor bedrijven die
openblijven en een omzetverlies van 60% hebben in de periode van 15.03 –
30.04 ten opzichte van dezelfde
periode vorig jaar
• Maximaal vijf premies per
onderneming al er meerdere
exploitatiezetels zijn

• Eenmalige compensatiepremie van
3000 € voor zelfst. in hoofdberoep of
zelfst. in bijberoep die sociale bijdr.
betalen als zelfst. in hoofdberoep
• Eenmalige compensatiepremie van
1500 € voor zelfst. in bijberoep (afh.
inkomen en statuut WN)

• Via een online applicatie
beschikbaar op www.vlaio.be

Federale en Vlaamse
steunmaatregel

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID (3)
• Versoepelde toepassing van begrip
overmacht en mogelijkheid om slechts
enkele dagen per week toe te passen
• Uitkering is 70% van laatste loon
WN: max. 2754.76 € bruto per maand +
5.63 € per dag opleg door de regering +
tussenkomst van 202.68 €
nutsvoorziening

• Vereenvoudigde procedure te volgen
door de werkgever: automatisch onder
de noemer overmacht bij o.a. sluiting
• Formulier in te vullen door de
werknemer en te bezorgen aan
uitbetalingsinstelling
• Zowel voor arbeiders als bedienden

• Vereenvoudigde aanvraag via de
website www.socialsecurity.be of via
uw sociaal secretariaat
• Tussenkomst nutsvoorzieningen
wordt automatisch gestort aan de WN

Federale
steunmaatregel

BETALINGSUITSTEL OF VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN (4)
• Betalingsuitstel sociale bijdragen
- 1e kwartaal 2020: 31.03.2021
- 2e kwartaal 2020: 30.06.2021
- Regularisatiebijdrage: 31.03.2021
• Vrijstelling sociale bijdragen voor
die eerste twee kwartalen van 2020

:

• Elke zelfstandige die moeilijkheden
ondervindt n.a.v. de coronacrisis
• Opgelet bij niet-betaling:
verhogingen
• Aanvraag kan pas gebeuren nadat
de afrekening 2e kwartaal werd
ontvangen

• Aanvraag via het sociaal
verzekeringsfonds vóór 15.06.2020
• Aanvraagformulier te verkrijgen bij
het sociaal verzekeringsfonds

Federale
steunmaatregel

VERMINDERING VAN SOCIALE BIJDRAGEN (5)
• Vermindering sociale bijdragen
uw inkomen onder de voorlopige
berekeningsbasis blijft

als

• Elke zelfstandige die kan aantonen
dat hij gevolgen ondervindt van de
coronacrisis (bvb. daling van de
omzet)
• Opgelet als definitieve inkomsten
hoger liggen dan de drempel:
verhogingen

• Aanvraag via het sociaal
verzekeringsfonds

Federale steunmaatregel

OVERBRUGGINGSRECHT VOOR ZELFSTANDIGEN (6)
• Bij onderbreking van activiteit
als
zelfstandige omwille van de
coronacrisis (bvb. gedwongen
stopzetting, persoon zelf in
quarantaine, leveringen onderbroken,
tekort aan werknemers…)
• Maanduitkering voor maart/april
- 1291.69 zonder gezinslast
- 1614.10 met gezinslast

• Zelfstandige in hoofd- of bijberoep
of meewerkende echtgenoot (maxistatuut)
• Minimum zeven opeenvolgende
daten onderbreking binnen een
kalendermaand
• Geen cumul met
vervangingsinkomen, wel cumul met
hinderpremie en RVA uitkering voor
tijdelijke werkloosheid
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• Aanvraag indienen bij sociaal
verzekeringsfonds vóór het einde van
het 2e kwartaal ná de onderbreking of
stopzetting

09.04.2020
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Federale steunmaatregel

HALVE OVERBRUGGINGSRECHT VOOR ZELFSTANDIGE BIJBEROEPERS OF GEPENSIONEERDEN (7)
• Bij onderbreking van activiteit als
zelfstandige omwille van de
coronacrisis (bvb. gedwongen
stopzetting, persoon zelf in
quarantaine, leveringen onderbroken,
tekort aan werknemers…)
• Maanduitkering voor maart/april
- 645.84 zonder gezinslast
- 807.05 met gezinslast

• Bijberoep met een inkomen tussen
6.996,89 euro en 13.993,77 euro
• Actieve gepensioneerden met een
inkomen hoger dan 6.996,89 euro
• Student-zelfstandigen met een
inkomen tussen 6.996,89 euro en
13.993,77 euro
• De zelfstandigen met toepassing
van artikel 37 met een inkomen
tussen 6.996,89 euro en 7.330,52 euro

• Aanvraag indienen bij sociaal
verzekeringsfonds vóór het einde van
het 2e kwartaal ná de onderbreking of
stopzetting

Federale
steunmaatregel

UITSTEL VOOR INDIENEN FISCALE AANGIFTES (8)
• Indieningsdatum aangiftes BTW
:
- Aangifte 02.2020: 06.04.2020
- Aangifte 03.2020: 07.05.2020
- Aangifte Q1.2020: 07.05.2020
• I ndiening aangiftes VenB, RPB, BNI
:
- Extra tijd tot 30.04.2020

• Geen voorwaarden

• Automatische toekenning van het
uitstel

Federale steunmaatregel

BETALINGSUITSTEL FISCALE SCHULDEN (9)
• Betaling BTW
- Aangifte 02.2020: 20.05.2020
- Aangifte 03.2020: 20.06.2020
- Aangifte Q1.2020: 20.06.2020
• Betaling bedrijfsvoorheffing :
- Aangifte 02.2020: 13.05.2020
- Aangifte 03.2020: 15.06.2020
- Aangifte Q1.2020: 15.06.2020
• PB en vennootschapsbelastin
g:
- Twee maanden extra voor aanslag
gevestigd vanaf 12.03.2020
• Geen nalatigheidsintresten

• Geen voorwaarden

• Automatische toekenning van het
uitstel

Federale
steunmaatreg

TELEWERK: KOSTEN EIGEN AAN DE WERKGEVER (10)
• Belastingvrije onkostenvergoeding
van maximaal126.94 €/maand
• Dit bedrag is een integraal
aftrekbare beroepskost voor de
werkgever

• Tijdelijk karakter: geldt enkel tijdens
de periode van de coronacrisis
(uitdovend)
• Geen cumul met reeds bestaande
maandelijkse thuiswerkvergoedingen

• Aanvraag bij de DVB (dienst
voorafgaande beslissingen) via
spoedprocedure (fast track procedure)
• Ontwerpruling beschikbaar op
www.ruling.be

Federale
steunmaatregel

UITSTEL BETALING BANCAIRE KREDIETEN (11)
• Betalingsuitstel kredieten
wordt
toegekend t.e.m. 31.10.2020 voor nietfinanciële bedrijven en zelfstandigen

• Op 29.02.2020 minder dan 30 dagen
betalingsachterstand hebben of op
01.02.2020 geen betalingsachterstand
hebben
• Geen actieve kredietherstructurering
hebben lopende +
betalingsproblemen

• Aanvraag indienen bij uw eigen
bankinstelling

Federale steunmaatregel

GARANTIEREGELING NIEUWE KREDIETEN (12)
• Overheidswaarborg nieuwe
kredieten t.e.m. 31.10.2020 voor nietfinanciële bedrijven en zelfstandigen
• Kredieten op KT (max. 12 maanden)
- Rent: max 1.25% (excl. Fee)
- Kost krediet: KMO 0.25%
- Kost krediet: niet-KMO 0.50%

• Op 29.02.2020 minder dan 30 dagen
betalingsachterstand hebben of op
01.02.2020 geen betalingsachterstand
hebben
• Geen actieve kredietherstructurering
hebben lopende +
betalingsproblemen
• Waarborg beperkt tot 50.00.000 per
bedrijf (>50 mio: goedkeuring
overheid)
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• Aanvraag indienen bij uw eigen
bankinstelling

09.04.2020
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OVERIGE MAATREGELEN (13)

Federale en Vlaamse
steunmaatregelen

• Uitstel betaling onroerende
voorheffing voor onroerend goed
gelegen in Vlaanderen

• Versnelde BTW-teruggaaf voor
maandaangevers: uiterlijk 30.04.2020

• Enkel voor rechtspersonen
(eenmanszaken kunnen
afbetalingsplan vragen)
• Enkel voor rechtspersonen
(eenmanszaken kunnen
afbetalingsplan vragen)
• Min. 245 €, aangifte ingediend vóór
03.04.2020, gekend rek. nr., geen
verzet,…

• Uitstel betaling van de WGbijdragen voor 1e en 2e kwartaal tot
15.12.2020

• Werkgevers die gedwongen hebben
gesloten of beslist hebben volledig te
sluiten

• Uitstel betaling verkeersbelasting
van vier maanden

© KVABB - CRECCB

• Aanslagbiljet wordt automatisch pas
verstuurd in 09.2020
• Automatisch voor aanslag vanaf
26.03.2020, ervoor zelf bijtellen
• Aanvraag via BTW-aangifte, indien
reeds ingediend, verbeterde aangifte

• Verplichte sluiting: automatisch,
vrijwillige sluiting: verklaring op eer

09.04.2020

