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TEGEMOETKOMING VOOR VASTE LASTEN (afgekort TVL)

De TVL-regeling is vanaf 1 oktober 2020 van toepassing op alle bedrijven. Het maximale voordeel kan
oplopen tot € 90.000,-.
U moet wel een minimaal omzetverlies hebben van 30%.
Wat houdt de regeling in:

•
•
•
•
•

De TVL-regeling is een subsidie voor vaste lasten, zoals huur, onderhoud en verzekeringen.
De subsidie wordt berekend met het omzetverlies en een percentage aan vaste lasten.
Het omzetverlies wordt vastgesteld door de maanden waarvoor de aanvraag geldt te
vergelijken met diezelfde maanden in 2019;
Het percentage voor de vaste lasten is per SBI-code berekend door het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat met cijfers van het CBS;
De subsidie is minimaal € 750,- en maximaal € 90.000,- per drie maanden.

Voor wie is de regeling?
• MKB-bedrijven (maximaal 250 medewerkers) en ZZPérs die getroffen zijn of gesloten zijn
door de coronacrisis en ondersteuning nodig hebben bij de betaling van de vaste lasten

Voorwaarden TVL:
• Minimaal 30% omzetverlies door coronacrisis. Dit percentage wordt elke drie maanden in
stappen verhoogd (4 kwartaal 2020 30%, eerste kwartaal 2021 40%, tweede kwartaal 2021
45%)
• Minimaal vaste lasten € 3.000,-;
• 561-code staat op lijst met vastgestelde SBI-codes;
• Voor het 4 kwartaal 2020 geldt geen beperking van SBI-codes. Voor het ie en 2 kwartaal
2021 geldt wel een beperking voor SBI-codes.
• Onderneming moet voor 15 maart 2020 in Nederland opgericht zijn en ingeschreven staan bij
de KVK

Wijze van berekening TVL-subsidie:
Het bedrijf heeft in periode oktober tot en met december 2020 minimaal € 3.000,- vaste lasten.
Vermenigvuldig de normale omzet ( omzet van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2019) met
het verwachte omzetverlies in procenten. Deze uitkomst wordt vermenigvuldigt met het percentage
vaste lasten (RVO rekent met een vast percentage aan vaste lasten per sector).

Formule:
Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%.
De subsidie bedraagt minimaal € 750,- en maximaal € 90.000,- per 3 maanden.
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Waar en wanneer kun je de regeling aanvragen?
• De subsidie is steeds per drie maanden aan te vragen;
• Vanaf half november 2020 kunnen ondernemers de TVL voor de periode 1 oktober 2020 t/m
31 december 2020 aanvragen;
• De aanvraag voor het 4 kwartaal moet uiterlijk op 29januari 2021 ingediend zijn;
• Aanvragen gaat via RVO.nl/tvl met E-herkenning of DigiD (https://www.rvo.nl/tvl)
• Gebruik voor de berekening van de tegemoetkoming de adviestool TVL
(https://www. rvo. ni/su bsidie-en-financieringswi jzer/tvl/adviestool
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De adviestool wordt zo snel mogelijk bijgewerkt met de vaste lasten percentages van alle SBI-codes.
Hiermee kunt u direct zien of uw bedrijf in aanmerking komt voor TVL kwartaal 2020.
LET OP:
De TVL-subsidie heeft ook gevolgen voor de NOW-regeling. De TVL -subsidie wordt als omzet gezien
voor de NOW-3.
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