NIEUWS

24 februari 2021

'Minder accountantskantoren maken aanspraak
op NOW'
Bij de NOW 3-regeling zijn er minder accountantskantoren die aanspraak maken op loonsteun.
Dat meldt Accountancy Vanmorgen, dat het NOW-register doorzocht op bedrijven die 'accountant', 'accounting' of
'accountancy' in hun bedrijfsnaam hebben. In totaal leverde dat twaalf accountantskantoren op. Bij NOW 2 leverde die
zoekopdracht dertig kantoren op en bij NOW 1 waren dat er 68.
Bij NOW 1 vroegen de gevonden accountantskantoren in totaal ruim 1,7 miljoen euro steun aan, bij NOW 900 duizend
euro en bij de NOW 3-regeling ruim 345 duizend euro. Het gaat hierbij overigens om de voorschotbedragen, niet om de
de nitieve uitkeringen.
Enkele kantoren maken nu voor het eerst gebruik van de regeling, waaronder 216 Accountants en het Nijmeegse
Maters Accountants.
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07 mei 2021

NBA dringt bij SZW aan op efficiënte aanpak NOWverantwoordingen
De NBA heeft, met hulp van kantoren, bij het ministerie van SZW "creatieve
ideeën" ingebracht om de verantwoording van de NOW-regeling e

ciënter

in te richten.... 

NIEUWS

06 mei 2021

UWV: rustige eerste dag voor aanvragen nieuw NOWpakket
Het UWV heeft op de eerste dag dat werkgevers voor de vijfde periode
loonsubsidies kunnen aanvragen zo'n 3400 verzoeken binnengekregen. Dat is
beduidend minder dan... 

NIEUWS

04 mei 2021

Loket vijfde periode NOW vanaf 6 mei open
Werkgevers die een aanvraag willen doen voor de vijfde periode van de
tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen
vanaf donderdag 6 mei terecht... 

NIEUWS

15 april 2021

Ruim 74 duizend aanvragen toegekend voor vierde
loonsubsidieregeling
Het UWV heeft ruim 74 duizend aanvragen van ondernemers toegekend voor
de vierde ronde van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
Werkgelegenheid (NOW). 

NIEUWS

09 april 2021

SZW kijkt naar aanpassing NOW-toetsingen, na
signaal NBA
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) denkt na over
aanpassing van de toetsingen van de NOW-verantwoording door accountants.
Het ministerie... 

