NIEUWS

31 maart 2022

Laatste dag om eindberekening coronasteun aan
te vragen
Bedrijven hebben tot het einde van donderdag om een de nitieve berekening aan te vragen van de NOWsteun waar ze in de zomer van 2020 recht op hadden.
Eén dag voor het verstrijken van de deadline ontbraken nog aanvragen van zo'n tienduizend bedrijven. Als ze de
aanvraag helemaal niet indienen en niet om uitstel hebben gevraagd, moeten ze alle NOW-steun terugbetalen.
De NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) werd in 2020 opgezet om banen te behouden bij bedrijven
die door lockdowns omzet verloren. Naarmate de gemiste inkomsten opliepen, steeg ook de subsidie om lonen te
kunnen betalen.
Het UWV keerde dit geld uit als voorschot op basis van schattingen. Bij het aanvragen van een de nitieve berekening
moeten ondernemers hun uiteindelijke omzetverlies opgeven. Het UWV berekent dan op welk bedrag ze daadwerkelijk
recht hadden.
De afgelopen dagen kwamen al veel aanvragen binnen. Maandag meldde het UWV nog dat er 17 duizend werkgevers in
actie moesten komen om hun recht op het NOW-geld niet te verliezen, nu zijn dat er zevenduizend minder.
Aanvragen de nitieve berekening NOW tweede aanvraagperiode
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20 juli 2022

Mazars onthoudt oordeel over jaarcijfers SnowWorld
SnowWorld kan niet alle nanciële verplichtingen nakomen en moet mogelijk
ook NOW-steun terugbetalen. Accountant Mazars wil vanwege de problemen
geen goedkeurende... 

NIEUWS

18 juli 2022

Vliegende-automaker PAL-V: 'gehouden aan regels
rond coronasteun'
PAL-V, het bedrijf dat vliegende auto's maakt, zegt zich "zowel aan de regels
als aan de geest" van de NOW-regeling te hebben gehouden. Daarbij zijn
diverse accountantskantoren... 

NIEUWS

30 juni 2022

162 duizend bedrijven maakten gebruik van NOWsteunregeling
Tijdens de coronacrisis hebben in totaal 162 duizend bedrijven
gebruikgemaakt van de NOW-steun. 

NIEUWS

24 juni 2022

Ook veel accountantskantoren moeten NOW1voorschot terugbetalen
Veel accountantskantoren moeten het voorgeschoten subsidiebedrag van de
eerste NOW-periode (NOW1) terugbetalen, of hebben dit inmiddels vrijwillig
gedaan. Het gaat... 

NIEUWS

23 juni 2022

UWV vordert 2,3 miljard euro aan NOW-geld terug
Tienduizenden werkgevers die tussen maart en mei 2020 wegens de
coronacrisis loonsteun ontvingen, moeten in totaal 2,3 miljard euro
terugbetalen. 

