Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo) opengesteld
De ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo) is opengesteld. De
Staatssecretaris van SZW heeft daarbij in haar brief de voorwaarden bekendgemaakt. Die
voorwaarden zijn:
•

de ondernemer moet bij de aanvraag verklaren dat hij/zij verwacht dat zijn/haar
inkomen door de Coronacrisis in de komende drie maanden daalt onder het sociaal
minimum;

•

wanneer dit achteraf anders is, moet de ondernemer dit doorgeven aan de
gemeente;

•

de ondernemer moet voldoen aan het urencriterium (1.225 uren per jaar) voor de
zelfstandigenaftrek. Bestaat de onderneming korter, dan een jaar dan geldt het
urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt;

•

de ondernemer moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, voordat de
Tozo is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020 18.45 uur.

De Tozo is gebaseerd is op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar de
procedure is veel sneller, namelijk 4 weken in plaats van de gebruikelijke 13 weken bij de
Bbz. Achter wordt gecontroleerd of de ondernemer terecht gebruik heeft gemaakt van de
regeling. De gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te
vorderen en een boete op te leggen.
DGA en Tozo
Uit de brief van de staatssecretaris blijkt dat ook een DGA in principe een beroep kan doen
op de Tozo, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, volledige
zeggenschap en het dragen van de financiële risico’s. De DGA dient naar waarheid te
verklaren en aannemelijk te maken dat zijn of haar bv vanwege de Coronacrisis geen
salaris kan uitbetalen. Voor een aandeelhouder die verzekerd is voor de
werknemersverzekering komt de werkgever in aanmerking voor de NOW. Onduidelijk is
nog hoe de Belastingdienst de gebruikelijkloonregeling zal toepassen.

Commentaar
Het was bij veel ondernemers nog onduidelijk of een DGA ook onder de Tozo zou vallen.
Nu is bevestigd dat dat inderdaad het geval. Niet onlogisch omdat de DGA ook onder de
Bbz valt. Voor de inkomensondersteuning moet ook de DGA aangeven dat hij of zij

verwacht dat als gevolg van de Coronacrisis het inkomen de komende drie maanden
minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn moet
ook de DGA dit uit zichzelf doorgeven aan de gemeente en vindt er verrekening plaats.
De vraag is of de Belastingdienst de gebruikelijkloonregeling soepeler zal toepassen. Het
zou toch zuur zijn als een DGA die 3 maanden een Tozo-uitkering heeft ontvangen,
achteraf alsnog loonheffing moet betalen over het gebruikelijk loon dat zijn bv niet heeft
uitbetaald. Tijdens de financiële crisis keurde de staatssecretaris goed dat het gebruikelijk
loon over 2009 en 2010 verlaagd mocht worden. Er moest dan wel sprake zijn van een
omzetdaling in twee jaar! Nu kan het – hopelijk - zo zijn dat de omzet na drie maanden
weer aantrekt, waardoor er achteraf bezien mogelijk wel salaris had kunnen worden
uitgekeerd. De Belastingdienst is inmiddels om een standpunt gevraagd.

