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Tijdelijke Inhouse Fiscalist
Beschik over een belastingadviseur
op maat
Besteedt u liever tijd aan ondernemen dan aan fiscale zaken? Heeft u
inzicht in de belastingpositie en -risico’s van uw onderneming? Heeft
u nagedacht over een fiscale strategie? En wilt u kunnen sparren met
een belastingadviseur die uw branche kent? Dan is de Tijdelijke
Inhouse Fiscalist dé oplossing voor uw onderneming.
Uw uitdaging
De overheid verlangt van u dat u voldoet aan de steeds ingewikkelder wordende fiscale
regelgeving. Dat betekent dat u uw fiscale zaken op orde moet hebben. U wilt immers
discussies, naheffingen en boetes voorkomen. Het verankeren van het belang van fiscale
zaken in uw onderneming helpt hierbij. Zo krijgt u inzicht in en controle over de fiscale
situatie van uw onderneming en creëert u vooraf meer zekerheid. Naast dat u aan de fiscale
regelgeving moet voldoen, neemt de wetgever ook steeds meer fiscale
stimuleringsmaatregelen in de belastingwetgeving op. Dat biedt mogelijkheden om de
belastingdruk van uw onderneming te optimaliseren, waardoor u de netto winst van uw
onderneming kunt verhogen. Dit kost allemaal tijd. En die tijd besteedt u liever aan
ondernemen zelf.
Onze oplossing
Wij merken bij veel van onze klanten dat grotere fiscale projecten de laatste jaren zijn
uitgesteld. Daarnaast komen organisaties soms simpelweg handen te kort bij de aanpak van
hun belastingzaken. De oplossing die wij bieden is om tijdelijk een van onze fiscale
specialisten bij u te plaatsen. Vooraf maken we afspraken over de duur, het aantal dagen
per week en de aard van de werkzaamheden.

Type fiscale projecten
Enkele voorbeelden van specifieke projecten die u de Tijdelijke Inhouse Fiscalist kunt laten
uitvoeren zijn:
 In kaart brengen van fiscale planningsmogelijkheden
 Onderzoek naar de mogelijkheden voor het toepassen van de innovatiebox
 BTW implementatie binnen uw ERP-systemen
 Verbetervoorstellen ten behoeve van een efficiënt aangifteproces
 In kaart brengen en analyseren van de belastingpositie ten behoeve van de jaarrekening
Daarnaast kunt u ook gebruik maken van de kennis van onze specialist voor
werkzaamheden die ad-hoc uw aandacht vragen.
en
Voordelen van de Tijdelijke Inhouse Fiscalist
Enkele voordelen van het inzetten van een Tijdelijke Inhouse Fiscalist zijn:
 De inzet van de fiscalist wordt op uw persoonlijke wensen en behoeften afgestemd.
 U kunt eindelijk dat fiscale project oppakken en uitvoering geven aan andere fiscale
vraagstukken.
 Door de fiscalist beschikt u over de meest actuele informatie op belastinggebied.
 Uw medewerkers krijgen extra ondersteuning, zodat zij hun eigen werk nog beter
kunnen inrichten.
 Tegen een aantrekkelijk tarief heeft u een ervaren fiscalist in huis.
Waarom bieden wij de Tijdelijke Inhouse Fiscalist aan?
Wij merken bij veel van onze klanten een feitelijk gebrek aan tijd en expertise. De
beschikbare capaciteit wordt volledig ingezet om aan de dagelijkse verplichtingen te
voldoen. Zaken als professionalisering en efficiencyverbetering schieten er dan ook vaak bij
in. Het tegen beperkte kosten tijdelijk uitbreiden van de capaciteit biedt u dan de
mogelijkheid om uw ambities met de tax functie binnen uw onderneming waar te maken.
Deloitte onderscheidt zich door niet alleen hoogwaardig advies te geven, maar ook ‘hands
on’ betrokken te zijn bij de implementatie ervan.
Contact
Wilt u meer informatie over de Tijdelijke Inhouse Fiscalist, neem dan contact op met uw
contactpersoon bij Deloitte Belastingadviseurs. U kunt ook contact opnemen met David
Thomas via telefoonnummer 088-2882192 of e-mailadres davidthomas@deloitte.nl.

