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29 april 2016

NBA-brochure: Wijzigingen in het
jaarrekeningrecht van vennootschappen
In november 2015 zijn de wijzigingen in het jaarrekeningenrecht doorgevoerd in het Burgerlijk Wetboek
2. De wijzigingen gaan over de boekjaren vanaf 2016. Bij de Helpdesk Vaktechniek komen de eerste
vragen hierover binnen. De NBA heeft de wijzigingen in de brochure 'Wijzigingen in het
jaarrekeningrecht van vennootschappen' op een rij gezet.

Ingangsdatum
De ingangsdatum van de wijzigingen is vastgesteld op de boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016. Het is
toegestaan om de wijzigingen toe te passen op jaarrekeningen 2015, onder voorwaarde dat alle wijzigingen in zowel de
wet als de besluiten worden overgenomen.

Micro-entiteiten
Het is niet toegestaan om slechts één wijziging te gebruiken. Zo zullen bijvoorbeeld micro-entiteiten (als het boekjaar
gelijk is aan het kalenderjaar) voor 1 november van het opvolgende jaar hun jaarrekening moeten opstellen en uiterlijk
per 31 december de publicatiestukken moeten deponeren.

Deponeren
Bij een dga-vennootschap is de deponeringsdatum uiterlijk 8 november. Dit geldt ook voor vennootschappen die door
de nieuwe grensbedragen niet (meer) controleplichtig zijn en als kleine rechtspersoon gelden.
» Download de brochure 'Wijzigingen in het jaarrekeningrecht van vennootschappen'
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06 oktober 2020

Vrijstelling micro's zorgt voor lastenverzwaring in
plaats van lastenverlichting
De ruim achthonderdduizend Nederlandse micro-rechtspersonen zijn gebaat
bij herstel van foute keuzes die zijn gemaakt bij de formulering van
vrijstellingen in artikel... 
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Verslaggeving microrechtspersonen verduidelijkt
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft extra tekst en uitleg gegeven over de verslaggeving ten aanzien van
microrechtspersonen. De hoofdpunten worden hier toegelicht. 
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10 februari 2016

Over de regels van het spel
De NBA is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie. Opgericht bij wet en belast met de organisatie van het
accountantsberoep. Het maken van beroepsstandaarden voor... 
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15 januari 2016

Tekst en uitleg bij 4410

De NBA heeft het voornemen om Standaard 4410H vanaf april ook van toepassing te verklaren op
samenstelopdrachten bij micro-entiteiten. Dat verdient nadere tekst... 
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07 januari 2016

Invoering Standaard 4410 voor micro-entiteiten uitgesteld tot 1 april
Het NBA-bestuur is van plan Standaard 4410 voor Samenstellingsopdrachten per 1 april 2016 ook voor microentiteiten in te voeren. Een speciale commissie zal accountants... 

