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Het Europees parlement wil ‘micro-entiteiten’ – kleinere MKB-ondernemers – vrijstellen
van de verplichting om een jaarrekening op te maken. De europarlementariërs hebben
onlangs een wetsvoorstel met die strekking aangenomen. De EU-lidstaten kunnen zelf
beslissen of zij deze regeling invoeren; het is nog niet bekend of Nederland dat zal doen. 

Nederland en andere EU-lidstaten mogen kleinere MKB-ondernemers vrijstellen van de verplichting
om een jaarrekening op te stellen. Het Europees Parlement heeft ingestemd met die regeling voor
zogenaamde micro-entiteiten. Dat zijn ondernemingen die voldoen aan ten minste twee van de drie
volgende criteria:
• het balanstotaal bedraagt niet meer dan € 500.000;
• de omzet is minder dan € 1.000.000;
• het gemiddeld aantal werknemers in een jaar is minder dan 10. 

In de Europese Unie zijn zo’n 7,2 miljoen ondernemingen ingeschreven: driekwart daarvan valt in de
categorie van micro-entiteiten en kan – als de lidstaat van vestiging daartoe besluit – gebruik
maken van de vrijstelling. De Europese Commissie heeft becijferd dat met de vrijstelling een
kostenbesparing kan worden gerealiseerd van € 6,3 miljard euro per jaar, gemiddeld € 1.169 per
onderneming. Die enorme kostenbesparing was voor veel europarlementariërs genoeg reden om
vóór te stemmen, ook voor de meeste Nederlandse vertegenwoordigers. Dat die voorstander zijn om
deze regeling snel in ons land in te voeren spreekt voor zich. Europarlementariër Thijs Berman van
de PvdA was daar duidelijk over: "Nederland moet meegaan met Europa en kleine bedrijven
bevrijden van de verplichting om een jaarrekening te presenteren".
In België is weerstand tegen het invoeren van de
regeling. De bedrijfsrevisoren – de MKB-accountants
in België – hebben eerder al laten weten dat door de
invoering van de vrijstelling zo’n 75% van hun omzet
zal wegvallen. Zij vrezen voor een fors verlies aan
inkomsten én werkgelegenheid. Zie ook
BelastingBelangen van oktober 2008: Europese
Commissie: jaarrekening kleine ondernemers
afschaffen. Belgische europarlementariërs voorzien
problemen als Nederland de vrijstelling wél gaat
toepassen en België niet: Nederlandse bedrijven
zullen dan veel meer weten over Belgische bedrijven
dan omgekeerd en dat kan de Belgische bedrijven in
een nadelige concurrentiepositie brengen. 

Commentaar
De commerciële jaarrekening verliest snel aan belang. Als het aan het Europees parlement ligt kan
die voor de meeste MKB-ondernemers helemaal worden afgeschaft. Nederland is die
MKB-ondernemers al eerder tegemoet gekomen: kleine rechtspersonen kunnen de commerciële 
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jaarrekening vanaf het boekjaar 2008 opmaken met fiscale waarderingsgrondslagen. Een dubbele
cijferberg – commercieel én fiscaal – kan zo worden vermeden. Nederland kan die weg vervolgen en
MKB-ondernemers (die als micro-entiteit kwalificeren) helemaal vrijstellen van het opmaken van een
jaarrekening. Voor de MKB-accountant noopt dat tot een herbezinning op zijn positie: hij zal zich
(nog) meer als adviseur moeten gaan opstellen. 
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