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18 oktober 2021

Veel bedrijven hebben afrekening NOW-1 nog niet
aangevraagd
Zo'n 55.000 bedrijven hebben nog steeds geen de nitieve berekening aangevraagd voor de eerste periode
loonsteun, die was bedoeld om hen de coronacrisis door te helpen. Uitkeringsinstantie UWV waarschuwt
dat ze nog maar twee weken, dus tot eind deze maand, hebben om dit te regelen.
"Werkgevers moeten nu echt in actie komen, want wie geen aanvraag voor een de nitieve berekening indient moet
straks het hele voorschot terugbetalen", zegt UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps.
Het gaat om de zogeheten Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor de periode van maart tot en met
mei vorig jaar. Dat was aan het begin van de coronacrisis. Toen ontvingen in totaal 139.500 werkgevers ondersteuning
in de loonkosten. Maar dat geld betrof een voorschot gebaseerd op de lonen in januari 2020 en het geschatte
omzetverlies.
De de nitieve berekening is nodig om te bepalen waarop bedrijven daadwerkelijk recht hebben. Dat kan leiden tot een
nabetaling of een terugvordering. Maar wanneer bedrijf hiervoor geen aanvraag indient wordt de tegemoetkoming
bepaald op nul euro. Het volledige voorschot moet dan terugbetaald worden.

Derden- of accountantsverklaring
Het UWV weet dat veel werkgevers die een voorschot van meer dan 20.000 euro hebben ontvangen, nog wachten op de
benodigde derden- of accountantsverklaring. Het is namelijk druk bij boekhouders en accountants. Maar ook als deze
zaken nog niet helemaal afgerond zijn, is het volgens de uitkeringsinstantie van belang dat werkgevers toch alvast een
aanvraag doen. "Als je de aanvraag indient kun je op het aanvraagformulier aangeven dat je nog bezig bent met de
derden- of accountantsverklaring. Vervolgens krijg je dan nog 14 weken om dat af te ronden", aldus Camps.
Vanaf maandag zal het UWV werkgevers er ook in radiospotjes op wijzen dat de tijd voor hen dringt. Ongeveer 84.500
werkgevers hebben voor de eerste NOW-periode al wel hun eindafrekening aangevraagd.
Bron: ANP/UWV
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17 januari 2022

De coronapijn in het mkb is klein, maar gaat soms diep
Dit weekend gooiden horecaondernemers uit protest hun deuren open. Is hun
situatie echt zo nijpend? Accountants zien hoe het mkb overleeft, maar ook
dat niet iedereen... 
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11 januari 2022

UWV: horeca goed voor bijna helft aanvragen zevende
periode NOW
Bijna de helft (47 procent) van de toegekende aanvragen voor de zevende
periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
(NOW) komt van werkgevers... 

NIEUWS

10 januari 2022

Deadline voor definitieve berekening NOW-1
verstreken
De deadline voor het aanvragen van een de nitieve berekening van de
loonsteun over de periode maart tot mei 2020 is verstreken. Dit najaar
hadden zo'n 9.500 werkgevers... 
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06 januari 2022

Accountant worstelt met coronasteun voor bedrijven
Ook ondernemers die maar weinig hinder ondervinden van de coronacrisis
doen soms een beroep op steunmaatregelen als de NOW of TVL. Accountants
kunnen vaak alleen... 
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27 december 2021

Accountant: coronasteun is voor veel gesloten winkels
onbereikbaar
Veel winkels die door de lockdown dicht moeten blijven, kunnen geen
aanspraak maken op nanciële steun van de overheid. De periode waarin
ondernemers hun omzetverliezen... 

