FAQ's omzetbegrip NOW
Onderstaand vindt u de FAQ's met betrekking tot het omzetbegrip in de NOW-regeling. De
FAQ's zijn ook in één pdf-bestand beschikbaar.
NB De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 9 december 2020 een
brief aan de Tweede Kamer met bijlagen gestuurd. De FAQ's over het omzetbegrip zullen
naar aanleiding van deze brief op korte termijn worden geactualiseerd.
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Laatste update pdf-bestand
27 juli 2021 (12:33) - FAQ 35
overzicht alle updates pdf-bestand
NB Updates worden ook verwerkt in de afzonderlijke FAQ's.

Toelichting symbolen
De NBA heeft het ministerie van SZW gevraagd om de vragen gemarkeerd met dit
symbool ook op de website van het ministerie van SZW op te nemen omdat ze een
relevante standpuntbepaling of interpretatie bevatten. Indien beschikbaar treft u bij deze
vragen een link naar de website van het ministerie van SZW naar de betreffende tekst.
Deze FAQ betreft enkel situaties waarbij artikel 6a wordt toegepast.
NB In De FAQ’s worden meerdere gelijksoortige termen gehanteerd: entiteiten,
ondernemingen, werkmaatschappijen en dergelijke die een gelijksoortige betekenis
hebben. Hier wordt steeds een vennootschap of rechtspersoon bedoeld.
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FAQ 1 - Definitie netto-omzet in jaarrekening op basis van Dutch GAAP



FAQ 2 - Opbrengsten uit nevenproducten



FAQ 3 - Renteopbrengsten



FAQ 4 - Dividendopbrengsten



FAQ 5 - Overige bedrijfsopbrengsten



FAQ 6 - Andere baten (zoals subsidies of andere bijdragen)



FAQ 7 - Entiteiten waarop Titel 9 BW 2 niet van toepassing is en
subsidiebaten



FAQ 8 - Netto-omzet op basis van IFRS-jaarrekening



FAQ 9 - Gebroken boekjaar



FAQ 10 - Afwaardering van debiteuren



FAQ 11 - Verstrekte kortingen



FAQ 12 - Verrekenprijzen



FAQ 13 - Seizoenscorrecties



FAQ 14 - Toerekening continuïteitsbijdrage



FAQ 15 - Worden voor de omzetbepaling voor de NOW 1.0 en 2.0 de
uitkeringen voor de TOGS meegenomen in de maand van ontvangst of
over de periode waarover de subsidie spreekt?



FAQ 16 - Omzet en loonsom van een vaste inrichting in het buitenland



FAQ 17 - WBSO en bepaling netto omzetdaling



FAQ 18 - Uitkering wegens ziekte van werknemers en bepaling netto
omzetdaling



FAQ 3.10 - Berekening omzetdaling bij toepassing
werkmaatschappijregeling als zowel in 2019 als 2020 een deel van het
personeel werkzaam was bij andere werkmaatschappijen



FAQ 19 - Door culturele instellingen ontvangen huurkortingen



FAQ 4.6 - Force majeure-bepaling verrekenprijssysteem



FAQ 3.8 - Referentieomzet bij overname economische eenheid na 1 januari
2019



FAQ 4.1 - Welke subsidies vallen onder het omzetbegrip



FAQ 20 - Dient de TOZO te worden meegenomen voor de bepaling van de
netto omzetdaling voor de NOW-subsidie?



FAQ 21 - Dient de LIV (Lage Inkomens Voordeel)-subsidie in het kader van
de NOW ook als onderdeel van de netto-omzet te worden opgenomen?



FAQ 22 - Moet de productie ten behoeve van het eigen bedrijf worden
opgenomen onder het omzetbegrip voor de NOW?



FAQ 23 - Moet deze verzekeringsuitkering gederfde inkomsten en
tegemoetkoming gemaakte kosten als netto omzet worden verantwoord
voor de NOW-subsidie?



FAQ 24 - Omzetdaling bij toepassing van ander verslaggevingsstelsel dan
IFRS of Dutch GAAP



FAQ 25 - Onderhanden projecten artikel 6 en 6a



FAQ 26 - Gevolgen verschillende presentatiemogelijkheden verliezen op
onderhanden projecten in de RJ voor de NOW-subsidie



FAQ 27 - Wijziging contracten van principaal naar agent en terug



FAQ 4.9 - Reguliere bedrijfsactiviteiten verschillen per entiteit binnen een
concern



FAQ 28 - Vicieuze cirkel exploitatiesubsidies decentrale overheden en de
NOW-regeling



FAQ 29 - Concernaanvraag NOW 3.0 en aanvraag werkmaatschappijen NOW
1.0 en 2.0 met verschillende meetperioden



FAQ 30 - Tijdelijke huur- en leaseverlagingen



FAQ 31 - Doorbetaling abonnementsgelden tijdens lockdown



FAQ 32 – TVL en omzetbegrip NOW 3 en 4



FAQ 33 - Verwerking en toerekening van sponsorgelden bij gestaakte
competities sportverenigingen



FAQ 34 - Hoe om te gaan met faillissementen voor de omzetdaling in de
NOW?



FAQ 35 - Bedrijfsbeëindiging in de meetperiode
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zijn dan ook de algemene voorwaarden van de Helpdesk van de NBA van toepassing.

