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Klant	Verzekeringsmakelaar met 1500
werknemers in Nederland
Vraag	Kan Deloitte ons helpen bij de
loonbelastingaudit en de overgang naar
de werkkostenregeling?

Van drie jaar
naar tien weken.
Toen de Belastingdienst een loonbelastingaudit
aankondigde bij een grote verzekeringsmakelaar, wist de
Tax Director van de verzekeringsmakelaar een ding zeker:
deze audit zou niet net als de vorige twee audits drie jaar
duren.

Deloitte Analytics

Het bedrijf schakelde daarom een externe partij in die hierbij moest helpen en die
een voorstel moest doen voor een soepele overgang naar de Werkkostenregeling
per 1 januari 2014. Die houdt in dat een werkgever nog maximaal 1,5 procent van de
fiscale loonsom onbelast mag vergoeden of verstrekken in de vorm van bijvoorbeeld
een kerstpakket, een fiets of onkostenvergoedingen, enkele uitzonderingen
daargelaten.
Voor beide zaken moet enorm veel data worden doorgenomen. ‘Je moet weten wat
het fiscale loon is van elke werknemer, welke declaraties zij doen en hebben gedaan,
welke vaste kostenvergoeding zij krijgen, wat de waarde is van hun auto van de zaak
en dat is nog lang niet alles’, vertelt Robin Booi, Tax Consultant. Deloitte koppelt al
die data, afkomstig uit de salarisadministratie, uit de hr-administratie aaneen en laat
daar vervolgens geavanceerde testen op los.
‘Uit die analyses blijkt precies op welke plaatsen er niet aan de regels is voldaan. De
fiscus doet meestal steekproeven, die natuurlijk niet accuraat zijn: als bij 5 van de 50
werknemers die ze voor nader onderzoek uit je administratie pikken de werkkosten
worden overschreden, kan het dus zomaar zijn dat je dan voor 10 procent van je hele
organisatie een naheffing krijgt’, zegt Booi. ‘Met deze applicatie kan de klant aan
de Belastingdienst dat hij ‘in control’ is, wat ook belangrijk is voor het horizontale
toezicht.’
De vorige audit had enorm veel druk gelegd op de administratieafdeling die toch
al ontzettend druk was. Vandaar dat de verzekeringsmakelaar met Deloitte in zee
ging. Booi kreeg van de Tax Director een mooie reactie op de propositie die hij en
zijn team voor de klant maakten: ‘Als ik deze audit weer bij mijn toch al overbelaste
administratieafdeling had neergelegd, had het weer drie jaar geduurd. Nu komen
jullie bij ons om de benodigde data op te halen en nog wat vragen aan ons te stellen
en tien weken later heb ik een rapport dat we aan de Belastingdienst kunnen laten
zien.’
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