
Grip op loonheffingen 
Tax Control Framework  
op maat en modulair 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw uitdaging 

Iedere organisatie wordt geacht een goed 

werkende administratieve organisatie en interne 

controle (AO/IC) te hebben. De uitdaging is de 

loonheffingen hierin te borgen.  

Onze oplossing  

Bedrijven zoeken steeds meer naar mogelijkheden 

om risico’s te beheersen en te voorkomen; geen 

verrassingen achteraf. Daarbij bestaat behoefte 

aan expertise om loonheffingen te integreren in  

 

bedrijfsprocessen. Dit is zelfs een noodzaak in het 

geval u met de Belastingdienst in gesprek gaat over 

Horizontaal Toezicht. Wij hebben een op maat en 

modulaire aanpak ontwikkeld die leidt tot grip op uw 

loonheffingen. Onze oplossing kenmerkt zich door 

uw AO/IC centraal te stellen.  

 

Onze aanpak 

Er zijn diverse fasen die doorlopen kunnen worden 

afhankelijk van de situatie binnen uw organisatie: 

 

Op deze wijze kunt u op maat en modulair binnen 

uw organisatie werken aan een Tax Control 

Framework voor de onderdelen waarvoor u dit 

wenst en op de tijdstippen waarop het u uitkomt.  

 

Grip op loonheffingen is module 3 van 

“Loonheffingen – Inzicht & Optimalisatie”. 

 

Maandelijks dient uw organisatie een loonaangifte 

in bij de belastingdienst. De handelingen van veel 

afdelingen hebben direct of indirect invloed op 

deze aangifte. Zonder duidelijke afstemming en 

communicatie tussen de afdelingen bestaat het 

risico dat zaken tussen wal en schip raken. Gevolg 

is naheffingsaanslagen en/of de onjuiste uitbetaling 

van lonen. Deloitte biedt hiervoor een op maat en 

modulair opgebouwd Tax Control Framework. 
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Samen met u kunnen wij kijken naar bijvoorbeeld 

het proces ten aanzien van de werkkostenregeling 

danwel naar het loonheffingenproces in het 

algemeen. Ook onderdeel van een aanpak kan zijn 

samenwerking naar een Tax Control Framework 

met de vennootschapsbelasting en BTW. 

 

In onze aanpak werken wij nauw samen met uw 

medewerkers. Samen met hen doorlopen wij de 

diverse fases. Daarbij hebben wij diverse modules 

tot onze beschikking om u op maat van dienst te 

kunnen zijn. Bijvoorbeeld de fiscale awareness 

sessies, gebruik van de online 

WerkkostenOptimizer, Data Analyse, Process 

Design en/of het Loonheffingendashboard. 

 

Waarom Deloitte? 

Wij bieden u een op maat gemaakte en modulaire 

oplossing. Immers,  

 u wilt loonheffingenrisico’s beperken en 

voorkomen; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 u wilt geen verrassingen; 

 u wilt bekijken of besparingen te realiseren zijn; 

 u denkt dat uw organisatie loonheffingsrisico’s 

loopt; 

 u vraagt zich af of uw declaratieproces optimaal 

verloopt; 

 u bent benaderd door de belastingdienst voor 

een afspraak over Horizontaal Toezicht; 

 u geeft werknemers verstrekkingen zoals een 

iPad en u wilt dit zonder risico doen; 

 u wilt op een goede wijze verantwoording 

afleggen aan interne of externe partijen. 

 

Contact 

Voor meer informatie over Grip op loonheffingen 

kunt u contact opnemen met: 

 

Judy Schaap 

088 288 0585 

jschaap@deloitte.nl 

 

 


