FiscCorona Formulieren
Je klant wil gebruikmaken van de steunmaatregelen van de overheid of een andere instelling en heeft
jou gevraagd om hem/haar daarbij te ondersteunen. Je wilt je klant natuurlijk snel verder helpen, maar
wat blijkt? Voor vrijwel ieder aanvraagformulier moet je bij een andere instantie zijn. Daardoor gaat
kostbare tijd verloren. Om dat te voorkomen vind je onderstaand de benodigde aanvraagformulieren
overzichtelijk op een rij. Voor enkele maatregelen zijn er nog geen aanvraagformulieren beschikbaar,
omdat deze regelingen nog niet zijn opengesteld. Zodra dat wel gebeurt, wordt het onderstaande
overzicht hierop aangepast en word je hierover geïnformeerd.
Steunmaatregel

Voor wie

Instantie

Tijdelijke noodmaatregel
Overbrugging voor
Werkbehoud (NOW)
Tijdelijk overbruggingsregeling
zelfstandige ondernemers
(Torzo)
Noodloket
(compensatieregeling van
€ 4.000)

Ondernemers

UWV

Ondernemers/zzp’ers

Gemeente

Overzicht
kwalificerende
ondernemers*)

RVO

Bijzonder uitstel van betaling

Ondernemers/zzp’ers

Belastingdienst

Aanvraagformulier of
link
Nog niet opengesteld

gemeenten hebben
noodloketten
opengesteld
opengesteld /
aanvragen met
eHerkenning vanaf
niveau 1 of DigiD
Mijn Belastingdienst of
Mijn Belastingdienst
Zakelijk modelverzoek

Verlaging voorlopige aanslag
IB/Vpb

Ondernemers/zzp’ers

Belastingdienst voor
IB en Vpb:

Stopzetting/ intrekking lokale
aanslagen m.n.
toeristenbelasting
Verruiming
Borgstellingsregeling MKB
(BMK)
Tijdelijke Borgstellingsregeling
MKB-Landbouwkredieten (BL)
Verruiming Garantie
Ondernemersfinanciering
(GO-regeling)
Tegemoetkoming
microkredieten Qredits
Melding betalingsonmacht aan
verplicht gesteld
bedrijfspensioenfonds van
verschuldigde pensioenpremies

Bedrijven in de
toeristenbranche

Gemeente

naar Belastingdienst
Postbus 100, 6400 AC
Heerlen
IB: Mijn Belastingdienst
Vpb: Mijn
Belastingdienst Zakelijk
(alleen met
eHerkenning), geen
eHerkenning gebruik
dan verzoek of via
software adviseur
Wordt nader uitgewerkt

MKB

Bank of andere
financier

Aanvraag bij
bank/financier

Agrariërs

Bank of andere
financier
Kredietverstrekker

Aanvraag bij
bank/financier
Aanvraag bij
kredietverstrekker

Kleine ondernemers

Qredits

Aanvraag bij Qredits

Ondernemers met
personeel dat
verplicht deelneemt
aan een
bedrijfspensioenfonds

Bedrijfspensioenfonds
of het
uitvoeringsinstituut
van het fonds

Meldingsformulier
Belastingdienst

Middelgrote en grote
bedrijven

*) de lijst wordt nog uitgebreid met ondernemers in de non-food, zoals winkeliers.
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