
Wij zijn dé expert in het analyseren en 

optimaliseren van fiscale regelingen en 

kostenbesparingen op het gebied van personeel 

en arbeid. 

Wij creëren extra rendement op het arbeids-

kapitaal voor onze opdrachtgevers. Dit doen 

wij door advisering over de mogelijkheden 

in de Sociale Zekerheidswetgeving en 

middels het voorkomen van onverschuldigde 

betalingen aan het UWV, Belastingdienst en de 

verzekeraar. Wij realiseren kostenbesparingen 

waar u recht op heeft.

Met een beperkte informatiebehoefte kunnen 

onze financiële adviseurs uw arbeids-

kapitaal analyseren en optimaliseren. Uw 

salarisadministratie kan de benodigde 

gegevens eenvoudig en snel aanleveren. 

In de uitvoering onderscheiden wij ons door 

te werken met een Zuivere Fee betaling op 

Succesbasis. Wij werken niet met opstartkosten, 

waardoor u kosteloos een onderzoek kunt 

laten uitvoeren en altijd profiteert van 

de opbrengsten. U ontvangt van ons 

pas de factuur nádat de bedragen zijn 

geïdentificeerd. 
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In het doolhof van regelingen binnen de Sociale Zekerheid gaan wij voor u 

de uitdaging aan om het maximale uit uw werkkapitaal te halen. Met de vele 

wetswijzigingen is het voor werkgevers ondoenlijk volledig op de hoogte te 

zijn van alle kostenbesparingen. Wij hebben een unieke database ontwikkeld 

waarmee regelingen met terugwerkende kracht tot 5 jaar benut kunnen worden. 

De uitkomst is altijd positief! Of u weet dat alles op orde is, een compliment 

waardig, of het is ‘gevonden geld’ dat u anders niet had.

www.finaal.nl



Het belastingstelsel in Nederland is zeer dynamisch. 
De vele regelgeving en judicatuur zorgen voor 
frequente vernieuwing en aanpassing binnen de 
wetgeving. Beheersing en reducering van deze 
kosten is mogelijk door optimaal gebruik te maken 
van de regelingen op het gebied van personeel en 
arbeid. Enkele voorbeelden waarbij forse financiële 
voordelen onbenut blijven zijn fusies, overname(s) uit 
faillissement, doorstart, overgang van salarispakket 
en pre-packs. Als werkgever heeft u vaker recht op 
financieel voordeel dan u wellicht weet.

Werkgevers worden geacht de wetten en regels binnen 
de Sociale Zekerheid te kennen. Uit onze ervaring 
is gebleken dat het voor werkgevers ondoenlijk is 
om deze sterk aan verandering onderhevige sociale 
wetgeving te kunnen borgen. De verantwoordelijke 
Finance en HR-afdelingen voeren dit veelal naast 
de al drukke werkzaamheden uit. Ook het verloop 
van werknemers binnen deze verantwoordelijke 
afdelingen kunnen onbedoeld kennisverlies met 
zich meebrengen. Het is onze Core Business deze 
incentives te onderzoeken en te optimaliseren.

Wanneer uw salarisverwerking is uitbesteed, wordt er 
vaak van uitgegaan dat deze salarisverwerker op de 
hoogte is van alle beschikbare regelingen en subsidies 
die betrekking hebben op uw werkkapitaal. Uit ervaring 
kunnen wij zeggen dat dit geen vanzelfsprekendheid 
is. De salarisverwerker is vaak onvoldoende op de 
hoogte van de (historische) ontwikkelingen binnen 
uw bedrijf en achtergronden van uw werknemers. 
Ook dan biedt de FINAALscan uitkomst.

De belangrijkste taak van accountants is het 
controleren van jaarrekeningen van bedrijven, zodat 
aandeelhouders en andere gebruikers van deze 
financiële informatie er op kunnen vertrouwen 
dat de cijfers een betrouwbaar beeld geven. Er 
wordt vaak ten onrechte vanuit gegaan dat uw 
accountant op deze regelingen let. Het uitzoeken en 
aanvragen van dergelijke regelingen valt niet onder 
de werkzaamheden van uw accountant. 

Financieel voordeel. 

Wordt de wet goed 
toegepast op mijn bedrijf? 

Kan de FINAALscan 
worden toegepast als de 
salarisverwerking is uitbesteed? 

Behoort dit niet tot de 
werkzaamheden van mijn 
accountant?
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Naast de interne kennisborging blijft u afhankelijk 
van de juistheid van gepubliceerde informatie van de 
verstrekker (UWV, Belastingdienst, Rijksdiensten, etc.). 
In de praktijk blijkt dat deze verstrekkers onbedoeld 
fouten maken in de vaststelling van de sociale 
lasten en randvoorwaarden. Mede door onze goede 
contacten met deze verstrekkers treden wij op als 
sparringpartner bij de ontwikkeling en publicatie van 
nieuwe alsmede gewijzigde regelingen. Zodoende 
zijn wij altijd als een van de eerste op de hoogte van 
de nieuwste trends en ontwikkelingen. 

Kan ik dat zelf niet?

Vanwege de hoeveelheid en complexiteit hebben wij 
een unieke database opgezet met meer dan 310 HR 
gerelateerde regelingen (Europees, landelijk, provinciaal, 
gemeentelijk en branche specifiek) waarbij wij met de 
invoer van enkele basisgegevens een indicatie kunnen 
geven over de hoogte van terug te vorderen bedrag. 
Deze analyse is voor alle duidelijkheid geheel kosteloos 
en zonder enige vorm van opstartkosten. Baat het niet 
dan schaadt het niet, de inspanning ligt volledig bij ons! 
Wij kunnen met minimale middelen en dus minimale 
tijdsinvestering van uw zijde een volledig onderzoek 
doen naar al deze regelingen.


