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 Leestijd van ongeveer 3 minuten

NBA biedt
modelverklaring
voor uitstel
belastingbetaling

Het ministerie van SZW heeft duidelijkheid verschaft over
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de ondergrens voor een accountantsverklaring bij de
NOW-regeling. In aanvulling op het accountantsprotocol
van SZW komt de NBA met één of twee standaarden voor
accountants.
Voor de NOW wordt een accountantsverklaring verplicht gesteld
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Nieuwe
bronbelasting op
dividendstromen
naar
belastingparadijzen

voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende
subsidiebedrag) hebben ontvangen van €100.000 of meer. Om te
voorkomen dat een aanvrager een laag voorschot krijgt, maar bij
vaststelling toch een subsidie ontvangt die (veel) hoger is dan
€125.000, zonder dat daarbij een accountantsverklaring hoeft te
worden overlegd, wordt ook bij een vast te stellen subsidie van
€125.000 of meer een accountantsverklaring vereist.
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Belastingmaatregelen
coronacrisis voor
ondernemers
verlengd

Ondernemingen die een voorschot van minder dan €100.000
29 mei 2020

hebben ontvangen zijn zelf verantwoordelijk om in te schatten of
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de subsidie op €125.000 of meer wordt vastgesteld, waardoor ook

Schimmel: 'Alleen
accountants kunnen
onafhankelijk
fraudeonderzoek
doen'

zij een accountantsverklaring nodig hebben. Om ze daarbij te
ondersteunen zal de overheid online een tool beschikbaar stellen
aan de hand waarvan een redelijke inschatting gemaakt kan
worden of een accountantsverklaring al dan niet benodigd is.
Uit voorlopige cijfers van het UWV van de eerste 113.000
aanvragen blijkt ongeveer 10% van het aantal bedrijven €100.000
of meer aan voorschot te ontvangen.

Aanvragen tot vaststelling vanaf 7
september
Inmiddels hebben ruim 121.000 werkgevers een aanvraag
ingediend voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
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'Bankpersoneel
moet zich buiten
werk ook aan
bankierseed
houden'

Werkgelegenheid (NOW), sinds de openstelling daarvan op 6 april.
Via de NOW-regeling kunnen ondernemingen tot negentig
procent van de loonkosten vergoed krijgen afhankelijk van hun
werkelijke omzetdaling, mits zij kunnen aantonen minimaal
twintig procent minder omzet te hebben behaald over een periode
van drie maanden.
Het ministerie heeft bekendgemaakt dat er een nieuw tijdvak voor
de NOW wordt opengesteld in juli, met andere voorwaarden.
Daarbij is ook bekendgemaakt dat overlap tussen de aanvraag- en
de vaststellingsperiode voorkomen moet worden. Vandaar dat
aanvragen tot vaststelling van de eerste termijn niet voor 7
september kunnen worden ingediend.

Meer nieuws



Protocol en standaarden
SZW en de NBA voeren intensief overleg over de inhoud van de
accountantswerkzaamheden, in situaties waar wel een
accountantsverklaring vereist is. SZW werkt hiervoor aan een
accountantsprotocol. De NBA werkt tegelijk aan een passende
standaard of standaarden.
De partijen verwachten het protocol en de standaarden voor 1
augustus definitief te publiceren.

Betrokkenheid van accountant
Voor bedrijven die hun omzetdaling meten over de periode 1
maart tot en met 31 mei loopt binnenkort de eerste
subsidieperiode af. Hoewel ondernemers niet voor 7 september
hun afrekening kunnen indienen en accountants nog even moeten
wachten voordat ze weten wat ze exact moeten doen, kan het toch
verstandig zijn om tijdig te overleggen over het afsluitingsproces.
De werkzaamheden moeten door accountants worden ingepland
en het is ook goed om te begrijpen hoe de onderneming heeft
geopereerd in de eerste drie maanden, en hoe dit zijn weerslag
heeft gekregen in de administratie. Mogelijk kunnen ook vast
afspraken worden gemaakt over de tenminste aan de accountant
aan te leveren informatie, die kan worden aangevuld als het
protocol en de standaarden definitief zijn.

Webinars
De NBA verzorgt in juni twee webinars voor accountants over de
NOW-regeling; op 11 juni met name over verslaggevingsaspecten
en op 25 juni over de rol van de accountant, het
accountantsprotocol en de standaard(en).
Kamerbrief derde wijziging NOW
Nieuwsbericht Rijksoverheid 'Wijzigingen in NOW-regeling
bij noodpakket 1 en 2'
Coronavirus: verlenging en uitbreiding noodpakket banen en
economie
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Belastingmaatregelen
coronacrisis voor
ondernemers verlengd
Het economisch noodpakket
wordt met een maand verlengd tot
1 oktober. Dat heeft het kabinet

gisteren met de sociale partners
afgesproken. 
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Banken steunden
bedrijven in
coronacrisis met 12,8
miljard euro
De steun van Nederlandse banken
aan bedrijven vanwege de
coronacrisis is opgelopen tot 12,8
miljard euro. De Nederlandse
Vereniging van Banken (NVB) zegt
144 duizend... 
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NBA: Derdenverklaring
accountant biedt
meerwaarde
'Beperktere rol voor accountants
bij controle misbruik loonsubsidie
NOW' kopte het Financieele
Dagblad onlangs. Volgens het FD
is de rol van de accountant door
invoering... 
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Brussel keurt
Nederlands
garantieprogramma
mkb goed
De Europese Commissie keurt de
Nederlandse garantieregeling
voor kleine bedrijven goed. De
overheid staat hierbij voor 95
procent garant voor leningen
tussen tienduizend... 
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Vooral horeca doet
beroep op
tegemoetkoming
coronacrisis
Van alle mkb-bedrijven die in
aanmerking kwamen, hebben
horecabedrijven het meest
gebruik gemaakt van de eenmalige
tegemoetkoming van vierduizend
euro (TOGS) om... 
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