FAQ's Helpdesk Vaktechniek
Kijk voor alle hulplijnen, nieuws en info op nba.nl/nba-helpt.

NOW-regeling
Informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen (FAQ's) over de NOW-regeling
vindt u op de pagina 'Helpdesk NOW-regeling'.
Op dit moment ligt de focus op vragen rondom het coronavirus. Hieronder ziet u de
antwoorden op de meest gestelde vragen. Heeft u nog andere vragen?
Via telefoonnummer 020 301 03 40. Geopend van 08:30 - 17:30 uur.
Complexe vragen? Stel deze via het online helpdeskformulier.

Laatste updates:
1 juli 2020 - FAQ toegevoegd: Wat houdt de nieuwe TVL-regeling in, en kan ik die
voor mijn cliënten aanvragen?
25 juni 2020 - FAQ toegevoegd: Regeling van ministerie LNV tot tegemoetkoming in
de schade geleden door ondernemingen in bepaalde landbouwsectoren
(consumptieaardappelen)

FAQ's openbaar, intern,
overheidsaccountants en accountants
in business
Covid-19-frauderisico's en poortwachtersfunctie van de accountant



Hoe gaan we de komende QRT-deadlines realiseren?



Hoe zit het met de uitkering van dividend?



Is de aanlevertermijn van de financiële productieverantwoordingen Jeugd
en Wmo door de gevolgen van de coronacrisis nog haalbaar?



Nuttige websites over (economische) impact coronavirus



Waar kan ik de nieuwe versie van NBA Alert 42 over de impact van het
coronavirus vinden?



Waar moet ik als intern accountant, overheidsaccountant of accountant in
business alert op zijn tijdens de coronacrisis?



Wat is de impact van het coronavirus voor accountants bij
woningcorporaties?



Wat zijn de consequenties van de coronacrisis voor de jaarverslaggeving in
algemene zin?



Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor jaarrekeningen 2019 van
decentrale overheden?



Wat zijn nu de gevolgen voor pensioenfondsen van de lage(re) rente en
inzakkende beurskoersen?



Welke economische regelingen en stimuleringsmaatregelingen zijn er van
overheidswege beschikbaar voor ondernemers om de coronacrisis het
hoofd te bieden?



Waar vind ik de coronafaciliteiten per EU-land?



Overzicht: Continuïteitsveronderstelling voor de samenstel- en
controlepraktijk voor boekjaren eindigend 31-12-2019



Opmaken, vaststellen en deponeren van jaarrekeningen



Hoe dragen accountants bij aan het voorkomen van misbruik van
regelingen?



Wat zijn specifieke aandachtspunten voor de gemeentelijke accountants?



FAQ's mkb-accountants
Covid-19-frauderisico's en poortwachtersfunctie van de accountant



Document 'Aandachtspunten Coronacrisis voor de samenstelpraktijk'



Wat is de positie van de dga in alle noodmaatregelen?



Hoe zit het met het uitstel betaling belastingschulden?



Wanneer gaan de gemeentelijke loketten voor de BBZ voor zzp'ers open?



Is er een mogelijkheid om met terugwerkende kracht tot 16 maart 2020 de
aanvraag werktijdverkorting SZW op een later tijdstip in te dienen?



Kunnen fiscale termijnen worden verruimd in verband met de coronacrisis?



DigID nodig voor veel noodmaatregelen?



Toepassing standaard 4410 bij liquiditeitsprognose bij aanvraag
borgstellingskrediet?



Kan ik fysieke afspraken met oudere cliënten nog wel laten doorgaan of
stukken van cliënten aannemen?



Wat zijn de consequenties van de coronacrisis voor de jaarverslaggeving in
algemene zin?



Waar kan ik de nieuwe versie van NBA-alert 42 over de impact van het
coronavirus vinden?



Hoe zit het met de uitkering van dividend?



Nuttige websites over (economische impact) coronavirus?



Welke economische regelingen en stimuleringsmaatregelen zijn er van
overheidswege beschikbaar voor ondernemers om de coronacrisis het
hoofd te bieden?



Is het voor mij als accountant verstandiger om mijn werkzaamheden op te
schorten tot er meer duidelijkheid is over de gevolgen van de crisis?



Wanneer moet er bij microrechtspersonen een toelichting worden
opgenomen in de jaarrekening?



Does Accountancy Europe have advice for European SME's in this Corona
Crisis?



Erkenning van het management (LOR) bij een samenstellingsopdracht in
coronatijd



Heeft de NBA voorbeelden van toelichtende teksten die cliënten of
accountants kunnen gebruiken om de situatie rond de coronacrisis toe te
lichten?



TOGS-regeling en SBI-codes: hoe kan ik cliënten helpen?



Waar vind ik de coronafaciliteiten per EU-land?



Wettelijke reserve deelnemingen



Overzicht: Continuïteitsveronderstelling voor de samenstel- en
controlepraktijk voor boekjaren eindigend 31-12-2019



Hoe moet de aangekondigde fiscale 'coronareserve' in de fiscale of de
commerciële jaarrekening over 2019 en 2020 worden verwerkt?



Opmaken, vaststellen en deponeren van jaarrekeningen



Is het mogelijk voor Caribisch Nederland om gebruik te maken van
noodmaatregelen?



Hoe dragen accountants bij aan het voorkomen van misbruik van
regelingen?



Heeft de NBA een voorbeeldtekst voor een inleenverklaring, nu de uitlener
gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om uitstel van betaling te
krijgen bij de Belastingdienst in verband met coronamaatregelen?



Is er een voorbeeldtekst voor de derdenverklaring beschikbaar voor het
aanvragen van uitstel van betaling van belastingen?



Er is een regeling voor flexwerkers aangekondigd (TOFA), wat houdt die in?



Regeling van ministerie LNV tot tegemoetkoming in de schade geleden
door ondernemingen in bepaalde landbouwsectoren (sierteelt en
voedingstuinbouw)



Regeling van ministerie LNV tot tegemoetkoming in de schade geleden
door ondernemingen in bepaalde landbouwsectoren
(consumptieaardappelen)



Wat houdt de nieuwe TVL-regeling in, en kan ik die voor mijn cliënten
aanvragen?



Uw contactpersonen zijn: Hugo van Campen, Jan Thijs Drupsteen en Annette Houwaart
Disclaimer
De antwoorden op de FAQ’s zijn opgesteld door de Helpdesk van de NBA. Op deze antwoorden
zijn dan ook de algemene voorwaarden van de Helpdesk van de NBA van toepassing.

