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 geraadpleegd. De
Nederlandse Arbeidsinspectie doet onderzoek naar de miljoenen euro's die het bedrijf ontving aan
coronasteun.
De inspectie doorzocht op 14 juli het bedrijfspand van PAL-V in Raamsdonkveer. Daarbij zijn de administratie, laptops,
tablets en telefoons in beslag genomen. Onderzocht wordt of het bedrijf subsidies heeft aangevraagd op basis van
onjuiste informatie. Het techbedrijf ontving miljoenen euro's aan NOW, gebaseerd op een omzet van "enkele
tienduizenden euro's".
PAL-V zegt met de nanciële steun de salarissen van medewerkers te hebben betaald, waardoor niemand ontslagen
hoefde te worden. Het bedrijf ziet de uitkomsten van het onderzoek van de Arbeidsinspectie dan ook "met vertrouwen
tegemoet".

Accountantskantoren
Directeur Robert Dingemanse van PAL-V zegt twee "gerenommeerde" accountantskantoren - "waaronder een van de
big four" - te hebben geraadpleegd voor de NOW-aanvraag. Ook is er overleg geweest met het UWV. Dit gebeurde
volgens Dingemanse omdat "de verhouding tussen weggevallen omzet en verkregen NOW ongebruikelijk" was,
vanwege het "start-upkarakter van PAL-V".
Ook een derde accountant zou goedkeuring hebben gegeven "omtrent de rechtmatige ontvangst van de NOWsubsidie". Dus stelt het bedrijf maximaal zorgvuldig te zijn geweest.

Gyrokopter
PAL-V kreeg in oktober 2020 te horen dat de door het bedrijf ontworpen 'vliegende auto', een zogenoemde gyrokopter,
de openbare weg op mag. Met ingeklapte rotorbladen kan het toestel op de weg rijden. PAL-V hoopt in 2024 de eerste
klanten een toestel te leveren.
Registeraccountant Janpieter Koning, partner van Tacstone en als investeerder en lid van de raad van commissarissen
betrokken bij PAL-V, vertelde eerder in het magazine Accountant over de ontwikkeling van het bedrijf. "Iets
neerzetten en het zien groeien geeft een enorme kick. Wat begon als een idee is nu een bedrijf van bijna honderd man.
Met PAL-V schrijven we geschiedenis."
Bron: ANP/Accountant
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30 november 2022

Vaststellingsloket NOW 5 open tot en met 2 juni 2023
Het vaststellingsloket voor de NOW 5 blijft langer open, namelijk tot en met 2
juni 2023. Hiermee is de uiterlijke indieningsdatum voor een
vaststellingsaanvraag... 

NIEUWS

23 november 2022

UWV vordert 1,4 miljard euro aan coronasteun voor
lonen terug
Tienduizenden werkgevers die tussen juni en eind september 2020 loonsteun
ontvingen van de overheid wegens de coronacrisis moeten geld terugbetalen.
Het gaat tot... 

NIEUWS

14 oktober 2022

CBS: één op de drie bedrijven maakte aanspraak op
coronasteun
Bijna 652.000 bedrijven deden tijdens de coronacrisis beroep op minimaal
één van de coronasteunmaatregelen. Dat is ruim één op de drie bedrijven in
Nederland, maakte... 
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03 oktober 2022

Ondernemers kunnen coronaschuld nu niet
terugbetalen
Brancheverenigingen en ondernemersorganisaties roepen in de Volkskrant de
overheid op snel met een nieuw steunpakket te komen voor het mkb, anders
volgen fors meer... 
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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... 

