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ACTIVITEITENPLAN 2022 COMMISSIE MKB
In een aantal sectoren zijn mkb-ondernemers zwaar getroffen door de coronapandemie en de
beperkende maatregelen zoals de lockdown. Voor de meesten van hen geldt, dat zij de ondersteuning
van hun accountant hard nodig hebben. Daar mogen ondernemers op rekenen.
De MKB-Accountant moet daarom goed ondersteund worden bij zijn of haar werkzaamheden.
Dat is het kernpunt van het Activiteitenplan MKB 2022. In dit Activiteitenplan geeft de
Commissie MKB aan welke activiteiten komend jaar op de rol staan. Bij het maken van het plan heeft de
Commissie MKB de MKB Accountant voor ogen gehouden die zich met name bezighoudt met aan assurance
verwante opdrachten (bijvoorbeeld samenstellen) en overige assurance opdrachten.
En daarbij werkt bij of verbonden is aan een kleinere accountantseenheid.
Doel van deze activiteiten is er voor te zorgen dat de MKB Accountant ook in de toekomst
van toegevoegde waarde blijft.
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ACTIVITEITENPLAN 2022 COMMISSIE MKB
De focus van de activiteiten van de Commissie MKB blijft liggen op kantoren waar niet meer dan 5 accountants werkzaam zijn. Sinds vorig jaar is de scope van activiteiten verbreed. Naast het oorspronkelijke accent op de samenstelwerkzaamheden, maken ook activiteiten gericht op accountants die zich bezig houden met assurance-werkzaamheden
in het mkb-segment deel uit van het takenpakket. Bij de uitvoering van de activiteiten willen we waar mogelijk gebruik
maken van de kennis en ervaring van de MKB Accountants.
COMPact
Implementatie van een app of digitale agenda waarbij MKB-accountants via pushberichten worden geactiveerd om
tijdig en goed geïnformeerd te acteren op geldende en/of naderende wet- en regelgeving.
COMPact staat voor COMPliance en hierop ACTeren. Naast een herinnering “op het juiste moment” biedt de app/digitale
agenda doorklikmogelijkheden naar wet- en regelgeving en beschikbare brochures en hulpmiddelen van de NBA.
Op deze wijze wordt de accountant praktisch ondersteund in zijn beroepspraktijk door de NBA.
De juiste, tijdige en volledige toepassing van de regelgeving vormt een belangrijke waarborg voor de kwaliteit van de
dienstverlening van de MKB-accountant.
AUTOMATISCH HORIZONTAAL TOEZICHT BIJ GOEDE TOETSUITSLAG
De Commissie MKB wil onderzoeken of het mogelijk is dat een kantoor, als dit positief wordt getoetst, automatisch
voldoet aan de eisen voor horizontaal toezicht.
Toetsing is één van de instrumenten waarmee de sector de kwaliteit van accountantskantoren meet. Daarmee is het
een belangrijk kwaliteitskeurmerk. Het accountantskantoor dat positief is getoetst, hoeft in dat geval geen apart
traject af te leggen voordat toegetreden kan worden tot horizontaal toezicht. Het accountantskantoor krijgt daardoor
één aanspreekpunt bij de Belastingdienst en klanten van accountantskantoren krijgen met horizontaal toezicht sneller
zekerheid over de aanslag en krijgen aangepast toezicht (bv. bij controles en vragenbrieven). Consequentie hiervan is
dat de NBA voor deze kantoren ook een fiscale toetsing uitvoert.
De accountant kan met horizontaal toezicht zijn maatschappelijke relevantie tonen.
NBA HELPT
‘NBA Helpt’ wordt in het (post-)coronatijdperk voortgezet. Doel van NBA Helpt is leden te ondersteunen wanneer zij
vragen hebben over de corona-regelingen.
Accountants krijgen veel vragen van ondernemingen over de aanvraag van corona-gerelateerde steunmaatregelen en
steken veel energie in de controle ervan. Doel van NBA Helpt is leden te ondersteunen wanneer zij vragen hebben over
de corona-regelingen. Hierbij is veel aandacht voor specifieke mkb-issues.
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Leden helpen in deze moeilijke tijd is de insteek van een uitgebreid programma met veel actuele informatie over
corona-gerelateerde regelingen en vaktechnische issues op de website. Deze activiteiten zijn niet toe te schrijven aan
de Commissie MKB, maar een uitvloeisel van de gezamenlijke aanpak binnen de NBA. De Commissie MKB geeft input
op de gewenste momenten.
MKB-TOETS OP NBA-REGELGEVING
De Commissie MKB en het Adviescollege Beroepsreglementering (ACB) overleggen regelmatig over regelgeving die op
het punt staat aangepast of ingevoerd te worden. Dat overleg vindt plaats voordat het regelgevingsproces is opgestart
en waarborgt de schaalbaarheid en proportionaliteit van de regelgeving voor de MKB Accountant (impact, uitvoerbaarheid en beheersbaarheid).
De beroepsregelgeving moet helder en duidelijk zijn, waarbij geen uitgebreide toelichtingen nodig zijn. De regelgeving
moet klip en klaar zijn, helder en beknopt aangeven wat voor de MKB Accountant of het mkb-kantoor relevant is.
Daarnaast moet goed gekeken worden naar de hoeveelheid regelgeving.
ASSURANCE-ACTIVITEITEN
Sinds vorig jaar maken ook activiteiten gericht op accountants die zich bezig houden met assurance-werkzaamheden
in het mkb-segment deel uit van het takenpakket. Deels gebeurt dit door de activiteiten uit de mkb-agenda 2022 in
samenwerking met de SRA. Daarnaast houdt de Commissie MKB zicht op de proportionaliteit van assurance-maatregelen. De maatregelen moeten toepasbaar zijn voor dit segment. Dit gebeurt onder meer door deelname vanuit de
Commissie MKB aan projectgroepen, zoals bijvoorbeeld de inzet van Forensische Expertise binnen de controle.
DUURZAAMHEID VOOR HET MKB
De vanaf 2023 geldende EU Richtlijn ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’ (CSRD) heeft niet alleen voor grote
organisaties, maar ook voor het mkb grote gevolgen. Door vragen van grote leveranciers, afnemers of financiers kunnen
ook mkb-ondernemers gevraagd worden hun duurzaamheidsmaatregelen te rapporteren. En daarbij kijken ze voor
ondersteuning vooral naar hun accountant.
Daarnaast hebben de op stapel staande klimaatmaatregelen directe invloed op de bedrijfsvoering van mkb-ondernemingen. De energietransitie raakt direct de balans en winst-en-verliesrekening. Zo zal de verplichting dat onder meer
kantoorpanden en winkels vanaf 2023 maximaal een C-label moeten hebben, kunnen leiden tot afwaardering van deze
panden. Of tot aanzienlijke investeringen voor bedrijven. Hier ligt, met name voor de accountant in het mkb, ook een
belangrijke rol vanuit de natuurlijke adviesfunctie.
Komend jaar is het jaar waarin de Commissie MKB, onder meer in samenwerking met de SRA, de accountants wil helpen bij de implementatie van deze nieuwe vereisten op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving.
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CONTINUÏTEIT
De coronapandemie laat diepe sporen na in het mkb. De steunmaatregelen zoals de NOW, de TOZO, de TVL en uitstel
van belastingbetaling hebben de mkb-ondernemers op de korte termijn geholpen. Maar het verlies aan inkomsten leidt
voor de getroffen ondernemingen tot afname van liquiditeit en soms tot liquiditeitsproblemen. Dat wordt zichtbaar
wanneer de betalingen starten van uitgestelde verplichtingen zoals de belastingafdracht, maar bijvoorbeeld ook eventuele terugbetaling van te hoge bedragen aan NOW-uitkeringen. Kortom, het voortbestaan van deze ondernemingen
is in het geding. De ondernemers kijken naar hun accountant voor advies en ondersteuning. De Commissie MKB wil de
MKB Accountants handvatten bieden in deze situatie.
OVERIGE ACTIVITEITEN:
Naast bovengenoemde activiteiten blijft de Commissie MKB betrokken bij de voortgang van een aantal activiteiten
die in 2021 zijn opgezet. In de eerste plaats het mkb onderzoekscentrum. De Commissie MKB heeft een commissielid
(Terry Bogers) benoemd in het bestuur van het onderzoekscentrum.
De NBA besteedt het komend jaar veel aandacht aan fraude. Ook in de mkb-praktijk krijgt de accountant te maken
met fraude, zowel van DGA’s als van werknemers en van de klanten.
De voorstellen die door de werkgroep Fraude worden gedaan, hebben vooral betrekking hebben op de controlepraktijk.
De Commissie MKB zorgt er voor dat voor het mkb relevante voorstellen toepasbaar worden gemaakt voor de
mkb-praktijk.
De in het najaar van 2021 gestarte MKB-campagne wordt in 2022 voortgezet. De Commissie MKB blijft betrokken
bij actualisering van de campagne-uitingen.
Tenslotte wil de Commissie MKB aandacht besteden aan de krapte op de arbeidsmarkt. In eerste instantie door dit
thema bespreekbaar te maken binnen de NBA. Daarbij moet zowel gekeken worden naar de instroom in het beroep
alsook de uitstroom uit het openbaar beroep.
Natuurlijk reageert de Commissie MKB op actuele ontwikkelingen die relevant zijn voor de MKB Accountant.
Daarnaast hebben de Commissie MKB en de SRA de handen ineen geslagen en meerdere projecten
benoemd die beide organisaties gezamenlijk gaan oppakken: de mkb-agenda 2022. Een van deze projecten
is het mkb-onderzoekscentrum. Daarnaast worden projecten opgepakt op het gebied van:
•

kwaliteitsindicatoren voor de samenstelpraktijk en overige dienstverlening;

•

in hoeverre sluit het beroepsprofiel aan bij de behoeften van stakeholders;

•

onderzoek naar de ontwikkelingen rond de certificeringsbevoegdheid;

•

regelgeving en

•

duurzaamheid.

Meer over deze projecten is te lezen in de mkb agenda 2022.
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