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Derdenverklaring aanvraag
Bij het opstellen van deze aanvraag moet invulling gegeven worden aan de volgende bepalingen in
de regeling:
-

Het omzetverlies wordt berekend door het verschil tussen de omzet in de referentieperiode
en de omzet in de subsidieperiode te bepalen en deze te delen door de omzet in de
referentieperiode.

-

De uitkomst van deze berekening wordt uitgedrukt in hele procenten.

-

De voor de berekening te gebruiken omzetbedragen worden als volgt bepaald:
•

De omzet in de referentieperiode is de omzet in het tweede kalenderkwartaal
2020/derde kalenderkwartaal van 2020; en

•
-

De omzet in de subsidieperiode is de omzet in het derde kalenderkwartaal van 2021.

Indien de getroffen startende MKB-onderneming omzetbelasting betaalt over het geheel
van de bedragen op basis waarvan haar omzetverlies wordt berekend, wordt als de omzet
van de onderneming beschouwd het bedrag ten aanzien waarvan zij aangifte doet voor de
omzetbelasting, overeenkomstig het bepaalde bij en krachtens de Wet op de
omzetbelasting 1968.

-

Voor andere getroffen startende MKB-ondernemingen dan de voornoemde ondernemingen,
is de omzet het bedrag van de omzet zoals die is vastgelegd in de financiële administratie
van de onderneming.

Wij hebben aan de hand van het verzoek van [naam entiteit] tot subsidieaanvraag
tegemoetkoming in het kader van de Regeling subsidie financiering vaste lasten startende MKBondernemingen COVID-19 en de voor de aanvraag geldende voorwaarden op [datum] met u
gesproken en waar nodig hebben wij u gevraagd om stukken waaruit de onderbouwing van uw
aanvraag bleek. Wij hebben deze stukken gelezen, maar hebben ze niet onderzocht. Op basis van
lezing van uw subsidieaanvraag, de door u aangeleverde stukken ter onderbouwing en deze
bespreking, berichten wij u als volgt:
Wij hebben kennis genomen van de door [naam entiteit] opgestelde aanvraag tot tegemoetkoming
met de volgende daarin opgenomen bedragen:
Omzet referentieperiode

€ [bedrag]

Omzet subsidieperiode

€ [bedrag]

Omzetverlies

€ [bedrag]

Percentage

[getal] %

Op grond van het met u gevoerde gesprek, het doorlezen van de door u aangeleverde stukken en
onze kennis van uw onderneming hebben wij geen aanwijzingen om te twijfelen aan bovenstaande
informatie.
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Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden [Alleen voor leden NBA]
Het bovenstaande moet worden gelezen in samenhang met het onderstaande.
Deze deskundigenverklaring geeft geen zekerheid zoals deze voorkomt uit de uitvoering van een
assurance-opdracht noch feitelijke bevindingen zoals bij een aan assurance verwante opdracht.
Voor de inhoud van deze begrippen verwijzen wij naar de definities in de Nadere Voorschriften
controle- en overige standaarden1. Wij hebben geen andere werkzaamheden uitgevoerd dan het
lezen van de door u aangeleverde informatie en het met u bespreken hoe u voldaan hebt aan de in
deze brief genoemde voorwaarden. Deze brief is dan ook geen rapportage naar aanleiding van een
assurance-opdracht of een aan assurance verwante opdracht, wat onder andere inhoudt dat deze
niet is bedoeld om zekerheid te verstrekken omtrent de getrouwheid van het verzoek tot
tegemoetkoming of om feitelijke bevindingen over het verzoek weer te geven. Uiteraard hebben
wij onze werkzaamheden uitgevoerd met inachtneming van de Verordening gedrags- en
beroepsregels Accountants (VGBA).
Het Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een eigen verantwoordelijkheid om te
bepalen of voldoende waarborgen voor de subsidie zijn getroffen.
Beperking in het gebruik en verspreidingskring
Deze brief is uitsluitend bestemd voor uzelf en de Minister van Economische Zaken en Klimaat en
mag derhalve niet aan anderen worden verstrekt zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf.

1

https://www.nba.nl/tools/hra-2021/

