FAQ's vaktechnisch panel rond protocol
en standaarden
Accountants zijn druk bezig met de NOW-opdrachten. Bij de uitvoering van de NOWopdrachten leven specifieke beroepsmatige vraagstukken. Voor deze vraagstukken heeft
de NBA een Vaktechnisch panel NOW ingesteld dat wekelijks vergadert.
De uitkomst van de discussies in het vaktechnisch panel worden op deze specifieke pagina
met onze leden gedeeld en betreffen het protocol en de standaarden van de NOWsubsidie.
Onderstaand vindt u de FAQ's van het vaktechnisch panel. De FAQ's zijn ook in één pdfbestand beschikbaar.

Download pdf-bestand FAQ's


FAQ's vaktechnisch panel protocol en standaarden - 22 maart 2022 PDF 550,09 kB

Laatste update pdf-bestand
22 maart 2022 (14:10) - FAQ P27
overzicht alle updates pdf-bestand
NB Updates worden ook verwerkt in de afzonderlijke FAQ's.

Toelichting symbool
De NBA heeft de inhoud van deze FAQ met het ministerie van SZW afgestemd en
heeft 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.
NB De FAQ's betreffen NOW 1.0, tenzij anders vermeld.

FAQ's
FAQ P1 - Bepalen NOW-groep



FAQ P2 - Onzekerheden die niet te kwantificeren zijn



FAQ P3 - Transferprijs-systematiek



FAQ P4 - Onzekerheden en niet-gecorrigeerde fouten onder de
materialiteitsgrenzen



FAQ P5 - Artikel 3 Ministeriële Regeling NOW



FAQ P6 - Onafhankelijkheid (samenloop dienstverlening)



FAQ P7 - Controleregime



FAQ P8 - Gebruikmaken van werkzaamheden in het kader van de
jaarrekeningcontrole 2020



FAQ P9 - Controlewerkzaamheden loonsom en gebruik kunnen maken van
de werkzaamheden in het kader van de controle van de jaarrekening 2020



FAQ P10 - (On)terecht uitstellen van leveringen tot buiten de NOW-periode



FAQ P11 - Onafhankelijkheid bij uitvoering NOW-opdracht



FAQ P12 - Toekenning NOW-subsidie bij oordeelonthouding



FAQ P13 - Voldoen aan additionele voorwaarden artikel 6a 1e Wet NOW
met betrekking tot afsluiten overeenkomst voor werkbehoud



FAQ P14 - Uit te voeren werkzaamheden betaalbatch lonen



FAQ P15 - Te hanteren referentieperiode voor goedkeuringsmaterialiteit
met betrekking tot de omzet



FAQ P16 - Betrokkenheid van buitenlandse component-accountant



FAQ P17 - Voorraadinventarisatie NOW-meetperiode



FAQ P18 - Inherente beperkingen bij afwijking samenstelling NOW-groep
ten opzichte van samenstelling RJ-groep



FAQ P19 - Verschil van inzicht tussen de aanvrager en de accountant ten
aanzien van de hoogte van de omzetdaling?



FAQ P20 - Beoordeling of het samenstellen van de jaarrekening 2019 is nog
niet afgerond per 1 april 2020



FAQ P21 - Jaarrekening met gebroken boekjaar



FAQ P22 - Geen gecontroleerde, beoordeelde of samengestelde
jaarrekening 2019



FAQ P23 - Nettolonen uitbetaald aan anderen dan werknemer zelf
(bijvoorbeeld bij loonbeslag)



FAQ P24 - Accountantsproduct NOW 3 en 4 bij aanvragen op
werkmaatschappijniveau



FAQ P25 - Overzicht goedkeuringsmaterialiteit NOW-perioden



FAQ P26 – Combineren van NOW 3 en 4 opdrachten



FAQ P27 - Materialiteit voor de omzet bij een gecombineerde opdracht
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Uw contactpersonen zijn: 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.

