Steunmaatregelen nav Covid-19
Alaska lil ul aandacht vestigen op volgende lijzigingen op 03/12/2020:

II. Overbruggingsrecht :
-

Vanaf 1/12/2020 mogen alle niet-essentiële linkels leer de deuren openen laardoor zij
voor de maand december geen recht zullen hebben op het crisis overbruggingsrecht
Alle andere verplicht gesloten ondernemingen en horeca blijven lel genieten van het crisis
overbruggingsrecht voor de maand december
OPGELET!!! Gelijzigd advies voor:
• fietshandelaars
• autoconcessiehouders en garagisten
• vastgoedmakelaars
Zij kunnen voor de maanden oktober en november enkel aanspraak maken op de
relance-uitkering en NIET op het crisis overbruggingsrecht zoals eerder vermeld door de
FOD. Voor deze aanvraag dienen ze een omzetverlies van 10% aan te tonen van Q3/2020
tov Q3/2019.

-

-

I.
-

Dubbel uitkeringen moeten lij niet aanvragen de sociaal verzekeringsfondsen per klant
nagaan of zij recht hebben op een dubbele uitkering.
Wij moeten enkel de aanvraag doen voor het overbruggingsrecht.
Klassiek overbruggingsrecht kan ook aangevraagd lorden als de zelfstandigen in quarantaine
is geplaatst door in contact gekomen te zijn met een besmette persoon of omdat de
schoolopvang, kinderopvang gesloten is legens besmetting. De uitkering ligt lel lager en er
zijn lel enkele voorlaarden verbonden aan deze aanvraag:
o min. 4 klartalen hoofdberoeper (of meelerkend echtgenoot maxi statuut) en
sociale bijdragen verschuldigd zijn
o min. 4 klartalen betaald in de loop van de voorafgaande 16 klartalen
o geen beroepsactiviteit meer verrichten in periode van quarantaine
o geen ander vervangingsinkomen genieten
o Jonger dan 65 jaar
o belijs (doktersattest) lorden voorgelegd dat zij in quarantaine zijn geplaatst.

Vlaams beschermingsmechanisme deel II:
Deze premie is aan te vragen tot en met 31/12/2020
Deze premie geldt voor alle ondernemingen die een omzetdaling van 60% kunnen aantonen
in de periode van 1/10-15/11 of in de periode van 19/10-15/11. Hierop gelden enkele
uitzonderingen:
o Voor horeca en restaurant : zij hebben de keuze tussen:
1/10 – 15/11 : lel belijs van omzetdaling van 60%
19/10 – 15/11 : geen belijs van omzetdaling van 60% tenzij hun omzet in
dezelfde referentieperiode van vorig jaar uit ≥50% take-alay bedroeg: lel
belijs van omzetdaling van 60%

o

o
o

o

o

II.

Voor verplicht gesloten ondernemingen (zoals kappers, schoonheidsinstituten,
kledingzaken, etc)
1/10 -15/11: lel belijs van omzetdaling van 60%
19/10 -15/11: lel belijs van omzetdaling van 60% tenzij zij kiezen voor hun
periode van effectieve sluiting (nl. 2/11-15/11): geen belijs van omzetdaling
van 60% maar dan mag ook maar de omzet van 2/11-15/11/2019
doorgegeven lorden laarop de premie van 10% kan berekend lorden.
Vastgoedmakelaars lorden niet gezien als verplicht gesloten dus zij moeten in elk
geval een belijs van omzetdaling van 60% kunnen aantonen
Garagisten en autoconcessiehouders: zij moeten kijken laaruit hun grootste omzet
komt (meer dan 50%). Bedraagt de omzet van de verkoop van lagens in de
sholroom meer dan 50% van de totale omzet dan dienen zij geen omzetdaling aan
te tonen als zij kiezen voor de periode van 2/11-15/11. Indien de omzet van de
herstelling meer dan 50% bedraagt van de totale omzet dan moeten zij lel een
omzetdaling van 60% aantonen.
Ook voor ondernemingen met andere gemengde activiteiten moet er gekeken
lorden laaruit de grootste omzet (meer dan 50%) gehaald lordt. Haalde je 50% of
meer van je omzet uit de verplicht te sluiten vestiging/activiteit, dan kan je kiezen
voor steun over de periode vanaf 2/11 – 15/11 en hoef je geen belijs van
omzetdaling van minstens 60% aan te tonen. Indien dit niet het geval is dan moet er
een omzetdaling van 60% lorden belezen.
Patrimoniumvennootschappen, managementvennootschappen , holdings en
ondernemingen die op 1/10/2020 nog niet bestonden kunnen geen
aanvraag indienen.

Fiscaliteit en overbruggingsrechten

-

Crisis overbruggingsrecht lordt als volgt belast:
o bij zelfstandige ondernemers EZ belast aan 16,5% op voorwaarde dat de som van de
linst van de laatste 4 jaar hoger is dan de som van de ontvangen uitkeringen.
Bedragen de uitkeringen meer dan de belastbare nettolinst of -baten van de vorige
vier jaar, dan zijn ze gezamenlijk belastbaar tegen de normale progressieve tarieven.
o Zelfstandige helpers van een eenmanszaak: progressieve tarieven
o Bedrijfsleiders: progressieve tarieven
o Meelerkende echtgenoot: vrijgesteld van belastingen op overbruggingsrecht

-

Relance overbruggingsrecht:
o Zelfstandige ondernemers eenmanszaak: progressieve tarieven
o Bedrijfsleiders: progressieve tarieven
o Meelerkende echtgenoot: vrijgesteld

-

Het klassieke overbruggingsrecht:
o Deze vergoedingen lorden als ‘vervangingsinkomsten’ gezamenlijk belast tegen de
normale progressieve tarieven.

