AANVRAAGFORMULIER TOZO 2
regeling voor zelfstandig ondernemers
Met dit formulier kunt u als zelfstandig ondernemer een aanvraag doen voor tijdelijke (aanvullende) financiële
ondersteuning of uw huidige Tozo regeling verlengen over de periode 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020. U kunt de
regeling alleen aanvragen als u door de coronacrisis in financiële problemen bent gekomen. Avres voert de Tozo
regeling uit voor de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Indien u woonachtig bent in één van
deze gemeenten, kunt u de aanvraag bij Avres indienen.
1. Uw gegevens
Heeft u een partner en bent u beiden zelfstandig ondernemer dan dient u één aanvraag in te dienen.

U bent partner als u getrouwd of geregistreerd partners bent of op hetzelfde adres woont en:
- samen een huishouden heeft;
- ex-echtgenoten of ex-partners bent;
- samen een kind heeft;
- u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
- ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als
meeverzekerde bij een zorgverzekering.
2. Uw aanvraag
U doet hierbij een aanvraag voor de tijdelijke (aanvullende) en verlengde uitkering voor levensonderhoud voor
maximaal vier maanden. Kruis het hokje aan wat voor u van toepassing is. U vraagt deze uitkering aan voor:
󠅙 de maand juni 2020 󠅙
󠅙 󠅙de maand juli 2020 󠅙
󠅙 de maand augustus 2020 󠅙
󠅙 de maand september 2020 󠅙
3. Voorwaarden
Bent u om een andere reden dan corona, in financiële problemen gekomen en is uw totale inkomen of dat van uw
eventuele partner in de periode juni tot en met september 2020 hoger dan het sociaal minimum in onderstaand
overzicht? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.
Inkomensgrenzen
bedrag

gehuwden en samenwonenden
beide partners van 21 tot AOW-leeftijd

1503,31

1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd

1594,42

1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen

1312,10

1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen

1011,44

van 18 tot 21 jaar, wel kinderen

820,22

van 18 tot 21 jaar, geen kinderen

519,56

alleenstaanden en alleenstaande ouders
van 21 tot AOW-leeftijd

1052,32

van 18 tot 21 jaar

259,78
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Overige voorwaarden:








U bent een zelfstandig ondernemer.
U wordt door de belastingdienst beschouwd als zelfstandig ondernemer.
U maakt gebruik van de fiscale aftrekposten voor zelfstandigen.
U werkt voor tenminste 1225 uur per jaar in uw onderneming (gemiddeld 23,5 uur per week of meer).
Uw inkomen uit onderneming is geheel of gedeeltelijk weggevallen vanwege de corona crisis.
U heeft de leeftijd tussen 18 jaar en de AOW pensioengerechtigde leeftijd.
U beschikt over een inschrijving van uw onderneming bij de Kamer van Koophandel voor 18 maart 2020.  U
bent woonachtig in de gemeente Gorinchem, Molenlanden of Vijfheerenlanden.

4. Inkomsten van u en uw eventuele partner
Hoeveel netto inkomen verwacht u in de maanden juni tot en met september 2020 samen met uw eventuele partner
te hebben? Het betreft een schatting van uw totale netto inkomen bestaande uit uw inkomsten uit onderneming,
loon, uitkering en overige inkomsten:
Maand juni 2020 :

€

Maand juli 2020 :
Maand augustus 2020:
Maand september 2020:
Inkomen uit loon, uitkering en overige inkomsten
Heeft u of uw eventuele partner inkomsten uit dienstverband of uitkering zoals bijvoorbeeld een inkomen uit full- of
parttime loondienstverband, alimentatie, WAO, WW, nabestaandenpensioen enzovoorts? Stuur ons dan een kopie
van een loonspecificatie of uitkeringsspecificatie over de maand april 2020.
Inkomen uit onderneming:
Heeft u inkomsten in de periode waarvoor u de uitkering aanvraagt en verwacht u nog inkomsten? Ook dit dient u
aan ons door te geven. Het betreft hier ook het inkomen van uw eventuele partner. Om uw netto-inkomsten uit
uw onderneming te berekenen, berekent u eerst uw omzet verminderd met de zakelijke lasten en verminderd met
18%. Het kan voor u lastig zijn om de inkomsten uit uw onderneming over de maanden waarvoor u Tozo aanvraagt,
in te schatten. Maak dan een zo goed mogelijke benadering. Indien blijkt later dat uw schatting niet correct is, geeft
u de werkelijk genoten netto-inkomsten direct door aan ons. Deze worden verrekend met de volgende uitbetaling of
er moet worden terugbetaald of nabetaald. U kunt uw definitieve inkomensgegevens mailen naar zzp@avres.nl.
5. Eerdere Tozo aanvraag
Heeft u eerder een aanvraag ingediend voor de Tozo regeling en is deze aan u toegekend?
󠅙 nee, ik heb niet eerder een aanvraag ingediend, ga verder naar vraag 6
󠅙 ja, ik heb al eerder een aanvraag ingediend en deze is aan mij toegekend, ga verder naar vraag 8
6. Bewijsstukken voor nieuwe aanvragers
U heeft nog niet eerder een aanvraag ingediend. Wij verzoeken u de volgende gegevens met dit ingevulde en
ondertekende aanvraagformulier mee te sturen:
1. Kopie geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) met burgerservicenummer (BSN) of indien van
toepassing een kopie van uw verblijfsvergunning.
2. Kopie van uw bankpas van de bankrekening waar de uitbetaling op moet worden gedaan (voor- en
achterkant kopiëren).
3. Bewijs van inkomsten van de aanvrager(s) en eventuele partner naast de werkzaamheden als
zelfstandig ondernemer, dit kan bijvoorbeeld zijn inkomen uit full- of parttime loondienstverband,
alimentatie of WAO, WW nabestaandenpensioen enzovoorts). Denk hierbij aan een kopie
uitkeringsspecificatie of loonspecificatie over de maand april 2020.
4. Kopie inschrijvingsbewijs Kamer van Koophandel.
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5. Kopie aangifte inkomstenbelasting 2019 of 2018 (indien niet voorhanden de meest recente aangifte,
let op niet de aanslag!).
6. Kopie kwartaal aangiften BTW 2019
7. Uitbetaling
De uitbetaling van de tijdelijke uitkering moet worden overgemaakt op bankrekeningnummer:
…………………………………………. 󠅙
8. Verklaring en uw ondertekening
Door uw handtekening te zetten en dit formulier naar Avres te sturen, vraagt u de verlengde Tozo regeling zelfstandig
ondernemers aan. U verklaart met ondertekening:
-

dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld;
het inkomen van u en uw eventuele partner in de maanden waarvoor u de aanvraag doet, onder het
voor u geldende sociale minimum ligt;
u eventuele wijzigingen direct aan ons door geeft (bijvoorbeeld als u in de aanvraagperiode meer
gaat verdienen, gaat verhuizen of uw gezinssamenstelling wijzigt.

Indien u partners bent, onderteken dan samen dit aanvraagformulier.

Datum

Handtekening aanvrager,

Handtekening partner,

9. Toezending formulier
U kunt dit formulier samen met de documenten en bewijsstukken, mailen naar zzp@avres.nl. U krijgt dan van ons
direct een ontvangstbevestiging. Lukt het niet om te mailen dan kunt u de stukken opsturen naar Avres, Postbus 50,
4200 AB Gorinchem of inleveren bij onze balie op het Werkplein in het Stadhuis van Gorinchem (Stadhuisplein 1,
4205 AZ).
Let op dat zowel het aanvraagformulier als alle gevraagde bewijsstukken door u aan ons worden verstrekt,
anders kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.
Uw gegevens en dat van uw eventuele partner kunnen wij zowel bij de aanvraag als ook achteraf controleren. Avres
mag bij andere instanties en personen informatie over u opvragen. Blijkt bij controle dat u teveel heeft ontvangen
dan moet u het teveel betaalde bedrag aan ons terugbetalen. Wanneer blijkt dat u met opzet onjuiste gegevens heeft
verstrekt, kan er ook een boete worden opgelegd.
Uw aanvraag dient uiterlijk op 30 september 2020 bij ons binnen te zijn.
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