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Begroting

Omzet

Omzet

Loonsom

Begroting

2020

Omzetcijfers

gekozen

meetperiode 2020

Omzetcijfers

2019

Loonsom

ontwikkeling per

maand 2020

Indien u geen begroting heeft, is het te adviseren een

begroting te maken voor 2020. 

Probeer de omzetcijfers en verwachting bij te houden en te

vergelijken met een vierde van de omzet van 2019.

Om de omzetdaling te beoordelen en/of inzichtelijk te

maken, moet de gekozen meetperiode worden vergeleken

met een vierde van de omzet van 2019.

Het is handig de loonsom bij te houden om na te gaan of er

geen daling plaatsvindt t.o.v. januari 2020. Een daling kan

tot een verplichting om (een deel van) het voorschot terug te

betalen leiden.

 

De NOW tegemoetkoming geldt voor

werknemers met een vast én werknemers

met een flexibel contract (inclusief

oproepkrachten). Breng uw huidige

loonkosten in kaart, zodat u een inschatting

kunt maken van de mogelijke hoogte van uw

tegemoetkoming

Checklist aanvragen NOW-regeling

sjabloon

  Invulsheet omzet

sjabloon

  Invulsheet omzet

sjabloon

  Invulsheet loonsom
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  Invulsheet loonsom

Loonsom Loonaangifte UWV gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag uw

aangifte loonheffingen.

Doe tijdig uw aangifte loonheffingen bij de

Belastingdienst. Als UWV de meest actuele

gegevens uit uw aangifte loonheffingen heeft,

krijgt u snel waar u recht op hebt.

Personeel Lopende

ontslagzaken

Lopende ontslagdossiers. Ga na of en hoeveel lopende onstslagdossiers

uw bedrijf op dit moment heeft. Dit kan van

invloed zijn op de toekenning van uw NOW

aanvraag



Checklist aanvragen NOW-regeling
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Juridisch

Juridisch

Reeds

ingediende

aanvraag

Lopende WTV

Ingediende aanvraag Werktijdverkorting

Lopende Werktijdverkorting (oude regeling) i.v.m. verlenging

U krijgt bericht van de overheid. Uw aanvraag

wordt  beschouwd als een NOW aanvraag.

Voeg deze brief bij uw dossier en controleer

goed of aanvullende informatie van u

gevraagd wordt

Bij verlenging van een lopende vergunning

voor werktijdverkorting dient u een nieuwe

NOW aanvraag in te dienen.
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