Checklist
Steunmaatregelen

Federaal








Minnelijk afbetalingsplan
Afbetalingsplan voor schulden i.v.m.:











CL Covid-19

Extra termijn van 2 maand voor de betaling van de
personenbelasting en de vennootschapsbelasting
Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB,
RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met
30 april 2020
Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om
economische redenen







bedrijfsvoorheffing
btw
personenbelasting
vennootschapsbelasting
rechtspersonenbelasting
Vermindering van uw sociale bijdragen
Uitstel van betaling voor de regularisatiebijdragen
Vrijstelling van de sociale bijdragen
Overbruggingsrecht - Alle info i.v.m. het
overbruggingsrecht
Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ
Verklaring op eer

Update 15/04/2020

van de steunmaatregelen i.v.m. COVID-19

Waar moet ik mijn aanvraag indienen?
Waar vind ik de informatie terug?

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan
/index.htm

Aanvraag moet ingediend
worden tegen uiterlijk
30/06/2020

één aanvraag per schuld, die
geldt voor alle maatregelen

In te vullen document voor de
aanvraag
Documenten Partena Professional
Documenten Partena Professional
Documenten Partena Professional
Documenten Partena Professional

Hebt u recht op de automatische uitstel, check hier
https://partena.secure.force.com/onsscovidform?lg=nl
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Brussel



CL Covid-19

Corona ‘hinderpremie’.
Eenmalige premie van €4.000. Aanvraag moet
ingediend worden voor 19/05
Water, het afbetalingsplan hangt af van uw
watermaatschappij.
Compensatiepremie voor ondernemers (€3000) voor
de ondernemingen dat een omzetverlies van 60%
hebben tussen 15/03 en 30/04/2020.
Steunmaatregelen



Voor bedrijven die hun deuren tijdelijk hebben
moeten sluiten en die actief zijn in welbepaalde
economische sectoren.
Centrum voor bedrijven in moeilijkheden





Water: afbetalingsplan Vivaqua









van de steunmaatregelen i.v.m. COVID-19

Waar moet ik mijn aanvraag indienen?
Waar vind ik de informatie terug?
Aanvraag premie

Welke watermaatschappij?
Aanvraag online via vlaio.be
Formulier nog niet beschikbaar op 02/04/2020
Waar moet ik mijn aanvraag indienen?
Waar vind ik de informatie terug?

Uw premieaanvraag moet uiterlijk op 1 juni 2020 worden ingediend.
Aanvraag indienen via Werk-economie-Brussel.
http://ced-com.be/nl/over_ons/

Coronavirus-gerelateerde maatregelen
afbetalingsplan@vivaqua.be
https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingenantwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen

1819.brussels

Update 15/04/2020
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van de steunmaatregelen i.v.m. COVID-19

Lien vers le formulaire de demande

Indemnité compensatoire forfaitaire et unique
octroyée aux secteurs d'activités qui doivent fermer
leurs portes ou sont à l'arrêt (la restauration, le
commerce de détail, hébergement, agences de
voyage et activités connexes, …)
Eau : plan de paiement accordé par la SWDE
Entreprise en rebond
Services gratuits pour surmonter un risque de faillite
1890

Portail indemnité Covid.wallonie

https://www.swde.be/fr/actualites/dernieres-nouvelles/covid-19-lesmesures-de-la-swde-envers-ses-clients-en-difficulte
https://www.1890.be/solution/recevez-des-services-gratuits-poursurmonter-un-risque-de-faillite
https://www.1890.be
Waar moet ik mijn aanvraag indienen?
Waar vind ik de informatie terug?

Steunmaatregelen

Andere maatregelen

Zelfstandigen
Uitkering van het ziekenfonds in geval van
ziekte (minstens 8 dagen).
BTW & BV
Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften
Uitstel van betaling voor de BTW

Uitstel van betaling voor bedrijfsvoorheffing

CL Covid-19

Raadpleeg de website van uw ziekenfonds
Zelfstandigen & Ondernemingen
• Aangifte februari 2020  6 april 2020
• Aangifte maart 2020  7 mei 2020
• Aangifte over April 20205 juni 2020;
• Aangifte 1ste kwartaal 2020  7 mei 2020
• Maandaangifte – februari 2020  20 mei 2020
• Maandaangifte – maart 2020 20 juni 2020
• Kwartaalaangifte - 1ste kwartaal  20 juni 2020
• Maandaangifte – februari 2020  20 mei 2020
• Maandaangifte – maart 2020 20 juni 2020
• Maandaangifte – april 2020 20 juli 2020;
• Kwartaalaangifte - 1ste kwartaal  20 juni 2020
Update 15/04/2020
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van de steunmaatregelen i.v.m. COVID-19

• Maandaangifte – februari 2020  13 mei 2020
• Maandaangifte – maart 2020 15 juni 2020
• Maandaangifte – april 2020 15 juli 2020;
• Kwartaalaangifte - 1ste kwartaal  15 juni 2020
Jaarlijkse klantenlisting
De termijn is verlengd tot 30 april 2020.
Als u uw activiteit heeft stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het
stopzetten van uw aan de btw onderworpen activiteit.
 Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de
rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een
extra termijn van 2 maanden worden toegekend.
 Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.
De aanvraag moet ingediend worden via uw bankinstelling.
Banken, betalingsuitstel
4 voorwaarden, een betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van de volgende
ondernemingskredieten:
 kredieten met een vast aflossingsplan
Mogelijkheid om een betalingsuitstel van 6
 kaskredieten
maanden aan te vragen.
 vaste voorschotten
Alle info op de website van Febelfin.
• De maatregelen hangen af van de leverancier, raadpleeg de website van uw
Energie
energieleverancier.
Intracommunautaire opgaven

CL Covid-19
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