NIEUWS

04 juni 2020

NBA Helpt: vragen over concernbegrip NOWregeling afgestemd met SZW
De vaktechnische helpdesk van de NBA krijgt veel vragen over het concernbegrip in de NOW-regeling. Na
overleg met het ministerie van SZW zijn die FAQ's in een document bij elkaar gevoegd.
De NOW-regeling wordt in principe op concernniveau toegepast. Per 1 mei is echter een extra artikel aan de regeling
toegevoegd, dat toepassing van de subsidie op werkmaatschappijniveau mogelijk maakt.
De vaktechnische helpdesk van de NBA, onderdeel van het NBA Helpt-platform, krijgt veel vragen over de interpretatie
van het concernbegrip in de regeling. In het contact tussen de NBA en het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid is een hele reeks vragen daarover afgestemd. De helpdesk heeft de status en de antwoorden op die
vragen nu samengevoegd in een pdf-document, dat leden kan helpen.
Het aanvraagtijdvak voor de eerste tranche van de NOW-regeling staat nog open tot en met vrijdag 5 juni.

Webinar NOW-regeling
Het concernbegrip komt ook terug in het NBA Helpt-webinar over de NOW-regeling in de praktijk, dat op donderdag
11 juni aanstaande wordt gehouden (15.00-16.30 uur). In dit webinar staan de verslaggevingsaspecten rondom de
regeling centraal, maar ook de ethische discussie over het gebruik van de regeling wordt gememoreerd. Daarnaast
wordt een update gegeven over de komende standaarden, protocollen en accountantsverklaring bij de NOW-regeling.
Het webinar voorziet in een grote behoefte; inmiddels hebben al meer dan duizend leden zich aangemeld. Informatie
over het programma en aanmelden is te vinden via de website van de NBA.
Een tweede webinar over de NOW-regeling, dat met name ingaat op de verantwoording, wordt gehouden op 8 juli
2020.

FAQ's concernbegrip NOW-regeling
De FAQ's en andere informatie over de NOW-regeling zijn vanaf vandaag beschikbaar op een apart gedeelte van het
NBA Helpt-platform: Helpdesk NOW-regeling.
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13 mei 2022

NBA reageert op ADR-reviews NOW-dossiers
NBA voorzitter Kris Douma vindt dat het onderzoek van de Auditdienst Rijk
(ADR) naar de reviews van NOW-dossiers reden is om nader in gesprek te
gaan met het ministerie... 

DISCUSSIE

Opinie

12 mei 2022

NOW-reviews van de ADR: grensvervaging en gemene
delers
De accountant krijgt kritiek van de ADR rondom de afwikkeling van NOWdossiers. Niet terecht, wat Mark Dongor betreft. 

NIEUWS

11 mei 2022

NBA: overheid moet één aanpak hanteren voor
terugbetalen coronaschulden
De overheid moet één aanpak ontwikkelen voor het terugbetalen van
coronaschulden door ondernemers, waaronder ook belastingschulden. Een
langere a osperiode dan... 

NIEUWS

10 mei 2022

ADR: Werkzaamheden accountant bij NOW-regeling
te vaak ontoereikend
De werkzaamheden van accountants rondom de NOW-regeling zijn vaak
'ontoereikend'. Dat blijkt uit een review door de Auditdienst Rijk (ADR),
waarvan minister Van... 

NIEUWS

04 mei 2022

Veel failliete bedrijven ontvingen eind 2021 nog
coronasteun
Een aanzienlijk deel van de bedrijven die in de eerste drie maanden van 2022
failliet gingen, ontving daarvoor nog coronasteun. 

