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02 maart 2021

Minister Koolmees spreekt tijdens Tozo-webinars
Op 3 en 5 maart organiseert de NBA twee webinars over praktijkcases rondom de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Ook minister Koolmees (Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) levert een bijdrage aan de inhoud. De editie van 5 maart heeft nog ruimte voor
deelnemers.
De Tozo-regeling blijkt voor gemeenten complex in de uitvoering en voor accountants is het lastig om de uitvoering
van de regeling te controleren en bevindingen te rapporteren. De overbruggingsregeling wordt uitgevoerd door
gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en decentrale uitvoeringsorganisaties. De verantwoording geschiedt in de
SiSa-bijlage bij de jaarrekening 2020 en volgende jaren.
Tijdens de webinars 'Tozo verantwoording uit de praktijk gegrepen' staan de beschikbare informatie over de Tozoverantwoording en de behandeling van praktijkvoorbeelden en vragen centraal. Doel is om ondersteuning te bieden bij
de uitvoering, keuzes die daarin gemaakt moeten worden ten aanzien van visie en uitvoering van misbruik en
oneigenlijk gebruik, het oplossen van signalen rondom interne beheersing en de controletechnische uitvoerbaarheid
door de accountant.
De webinars zijn georganiseerd samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van SZW en
de gemeente Rotterdam. Ze zijn bestemd voor accountants, maar ook voor gemeenten, gemeentelijke
uitvoeringsorganisaties, controllers en nancieel geïnteresseerden.
Het webinar van 3 maart is inmiddels volgeboekt. Voor het webinar van 5 maart (13.00-14.30 uur) is deelname nog wel
mogelijk. Aanmelden kan via nba.nl.
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15 april 2021

Ombudsman onderzoekt knelpunten
steunmaatregelen zzp'ers
De nationale ombudsman Reinier van Zutphen begint een onderzoek naar de
knelpunten die ondernemers ervaren met de coronasteunmaatregelen. Hij
doet dat naar aanleiding... 
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09 maart 2021

Webinar Tozo-regeling: 'coulant omgaan met
twijfelgevallen'
Accountants en gemeenten moeten bij toetsing van de Tozo-regeling
(Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) "in de geest van
de Tozo" controleren... 
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09 maart 2021

'Meer steun nodig voor bedrijven om eindstreep te
halen'
De overheid moet meer steun geven aan bedrijven die langer dicht moeten
blijven, om te zorgen dat die de eindstreep van de coronacrisis halen. 
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18 december 2020

Zelfstandigen mogen geleend Tozo-geld later
terugbetalen
Zelfstandige ondernemers die lenen via de Tozo, een van de regelingen in het
steunpakket, hoeven dit geld een half jaar later pas terug te betalen. Ze
hoeven pas... 
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01 oktober 2020

Uitstel beperkte vermogenstoets Tozo tot april 2021
Vanwege de landelijke coronamaatregelen die het kabinet afgelopen maandag
heeft aangekondigd, is besloten de beperkte vermogenstoets in de Tozo uit te
stellen tot... 

