Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) houdt in dat
zelfstandigen aanvullende inkomensondersteuning kunnen krijgen voor levensonderhoud
en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. De regeling geldt voor
zzp’ers, ondernemers met personeel en voor ondernemingen die in bv-vorm worden
geëxploiteerd.
De inkomensondersteuning vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Hierbij geldt voor
gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van € 1.500
netto en voor alleenstaanden vanaf 21 jaar tot € 1.050 netto per maand.
De inkomensondersteuning wordt binnen vier weken na de aanvraag in één keer toegekend
voor een periode van maximaal drie maanden (1 maart 2020 tot 1 juni 2020).
De inkomensondersteuning wordt maandelijks als gift uitbetaald en hoeft dus niet te worden
terugbetaald. De inkomensondersteuning telt mee voor het toetsingsinkomen van de
inkomensafhankelijke toeslagen als huurtoeslag en zorgtoeslag.
Zelfstandigen kunnen een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157 krijgen om
liquiditeitsproblemen op te lossen. Het rentepercentage is 2% en de maximale looptijd is drie
jaar. Tot 1 januari 2021 is de lening aflossingsvrij. De lening wordt binnen vier weken na de
aanvraag toegekend.
De kenmerken van de TOZO zijn:









Er is geen toets op de levensvatbaarheid van de onderneming. Bij de aanvraag voor
een lening moet de zelfstandige verklaren en aannemelijk maken dat sprake is van
liquiditeitsproblemen veroorzaakt door de coronacrisis.
Er is geen vermogenstoets (zoals spaargeld, eigen huis) en geen toets op het inkomen
van de echtgenoot/partner.
De eenmalige gift van € 4.000 die via de TOGS wordt verstrekt wordt niet verrekend
met de TOZO.
Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm of naast hun onderneming
meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan de bijstandsnorm, krijgen
geen inkomensondersteuning.
De regeling geldt alleen voor Nederlanders (en daarmee gelijkgestelden) vanaf 18 jaar
tot de AOW-leeftijd, die wonen en rechtmatig verblijven in Nederland.
De zelfstandige moet voldoen aan het urencriterium van de zelfstandigenaftrek uit de
inkomstenbelasting (minimaal 1.225 uur per jaar gewerkt als zelfstandige). Als nog
geen jaar geleden de onderneming gestart is, dan geldt het urencriterium naar rato van
het aantal maanden of weken dat is gewerkt.
Ook een directeur grootaandeelhouder van een bv (dga) kan een beroep doen op de
TOZO. De dga moet aan het urencriterium voldoen. Er moet sprake zijn van volledige
zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de dga naar
waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn bv nu geen salaris kan
uitbetalen.




Het eigen bedrijf was op 17 maart 18:45 uur ingeschreven in het Handelsregister van
de Kamer van Koophandel.
De aanvraag moet digitaal worden ingediend bij de gemeente waar de zelfstandige
woont en moet uiterlijk 31 mei 2020 zijn gedaan.

