Arbeidskostenoptimizer
Eenvoudig en snel inzicht in uw
wettelijke verplichtingen en kansen

Nieuwe regels brengen nieuwe verplichtingen, maar
ook kansen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan de
werkkostenregeling. Met onze unieke online
arbeidskostenoptimizer krijgt u op snelle en
eenvoudige wijze inzicht in uw wettelijke
verplichtingen en kansen om op loonheffingen te
besparen. Na deze inventarisatie van de
loonheffingenrisico’s en -kansen heeft u tevens
meer mogelijkheden om uw personeelskosten te
verlagen.

Uw uitdaging
De wetgeving rondom loonbelasting, sociale
verzekeringen en grensoverschrijdende arbeid, en
daarmee samenhangende regels op het gebied van
arbeidsrecht en pensioen zijn permanent in
beweging. Daar komt nog eens bij dat de

belastingdienst druk bezig is om dwingende
afspraken te maken in het kader van het
Horizontaal Toezicht en eist dat u als werkgever ‘in
control’ bent op fiscaal gebied. Als werkgever heeft
u de uitdaging om de vele kansen rondom de factor
arbeid te benutten en tegelijk de risico’s af te
dekken. Behoefte aan ondersteuning bij deze
uitdaging? Wij hebben voor u de oplossing.
Onze oplossing
Onze online Arbeidskostenoptimizer biedt u op een
snelle en eenvoudige wijze inzicht in de voor u
belangrijke kansen en risico’s op het gebied van
loonbelasting, sociale verzekeringen,
grensoverschrijdende arbeid, pensioen en
arbeidsrecht. In onze analyse hebben wij
bovendien niet alleen aandacht voor fiscaalinhoudelijke aspecten, maar worden ook de
processen die daarbij van belang zijn doorgelicht.
Kortom, wij bieden u een complete inventarisatie en
analyse aan van alle relevante
loonheffingenaspecten.
De Arbeidskostenoptimizer is module 1 van
“Loonheffingen – Inzicht & Optimalisatie”.

Onze aanpak
De aanpak bestaat uit een online onderzoek dat u
grotendeels zelf kunt uitvoeren gevolgd door een
analyse en rapportage vanuit Deloitte. Deze
aanpak biedt u een aantal belangrijke voordelen:
 De kosten van het onderzoek kunnen beperkt
blijven. De grootste investering is in feite de tijd
die u moet vrij maken voor het beantwoorden
van de vragen.
 U kunt kiezen voor een allesomvattend
onderzoek, maar ook voor een beperkt
onderzoek van specifieke onderwerpen. U kunt
het onderzoek naar eigen wens beperken of
uitbreiden.
 U hoeft alleen de voor u relevante vragen te
beantwoorden. Uw tijd is immers ook kostbaar.
 U bepaalt zelf plaats en tijd van het onderzoek.
Het enige dat u nodig heeft is een computer
met internetaansluiting. Het systeem is 24 uur
per dag beschikbaar.
 Als u tussentijds even wilt stoppen, dan kan dat,
want al uw antwoorden blijven bewaard.
Aan de hand van uw antwoorden stellen wij een
rapport samen waaruit blijkt waar voor uw
organisatie de belangrijkste kansen en risico’s
liggen. Onze bevindingen lichten wij vervolgens
mondeling toe. Aan de hand van onze analyse kan
vervolgens een plan van aanpak worden opgesteld
voor eventuele vervolgstappen.
Waarom biedt Deloitte de Arbeidskostenoptimizer aan?
Als werkgever bent u met onze
Arbeidskostenoptimizer beter in staat de vele

kansen rondom de factor arbeid te benutten en
sociale verzekeringen, grensoverschrijdende
arbeid, pensioen en arbeidsrecht. Tegelijkertijd laat
tegelijkertijd ook de risico’s af te dekken. De online
aanpak verschaft efficient inzicht in loonheffingen,
onze aanpak ook zien in welke mate u ‘in control’
bent op deze gebieden.
Waarom is de Arbeidskostenoptimizer
interessant voor u?
Met de Arbeidskostenoptimizer krijgt u:
 op een effectieve en efficiënte manier inzicht in
kansen om personeelskosten te verlagen;
 nader inzicht in mogelijkheden om risico’s te
verkleinen en daarmee kosten te besparen;
 inzicht in uw interne procedures en de
mogelijkheid die te verbeteren, waardoor u
kansen en risico’s eerder kunt signaleren;
 inzicht in uw interne organisatie en de
mogelijkheid die te versterken, waardoor u
beter in staat bent te voldoen aan controle- en
toezichteisen van wettelijke instanties;
 een goede aanzet voor een Tax Control
Framework en het maken van afspraken met de
belastingdienst in het kader van Horizontaal
Toezicht.
Contact
Voor meer informatie over de
Arbeidskostenoptimizer kunt u contact opnemen
met:
Johan de Jong
088 288 1395
johdejong@deloitte.nl
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