Global Mobility
People Services
Heeft u grip op uw expat populatie? En houdt u het
overzicht op uw fiscale en sociale zekerheidsrisico's
van uw werknemers die over de grenzen werken?
Het managen van mensen en de nationale en
internationale mobiliteit wordt steeds duurder,
complexer en tijdrovender.

Global Mobility Services
Voor als u vragen heeft over internationale sociale
zekerheid, het voorkomen van dubbele belasting,
het verzorgen van aangiften inkomstenbelasting, het
voeren van een internationale salaris-administratie,
het maken van loonberekeningen of het aanvragen
van aangifteregelingen.

U wilt uw personeel uitstekende service verlenen,
maar ingewikkelde belastingwetgeving, internationale
belastingverdragen, sociale zekerheidsrisico's en
immigratiewetten kunnen dit lastig voor u maken.
Het voldoen aan uw verplichtingen is een ware
uitdaging en dit geldt des te meer wanneer uw
medewerkers wereldwijd verspreid zijn.

Expatriate Services
Onze specialisten op het gebied van immigratie en
internationaal detacheringsbeleid en bijbehorende
contracten ondersteunen en coördineren alle nietfiscale aspecten van grensoverschrijdende arbeid.

Er zijn veel specifieke regelingen op het gebied van
onder meer pensioenen, aandelenoptieplannen
en andere personeelsbeloningen. En wanneer er
sprake is van verschillende wetgevingen in meerdere
jurisdicties, worden sociale zekerheid, loonbelasting
en inkomstenbelasting nog complexer. Het managen
van uw personeel is een zorgvuldig proces, nu meer
dan ooit.
Onze filosofie
Bij People Services vindt u een breed scala aan
diensten op het gebied van belastingen, sociale
zekerheid, technologie en immigratie om het
managen van uw wereldwijde personeelsbestand
gemakkelijker, veiliger en efficiënter te maken.

Domestic Mobility Services
Voor als u advies- en compliancediensten nodig heeft
op het gebied van belastingen en sociale zekerheid
voor de nationale markt zoals hoe beloningen
fiscaal te beoordelen, hoe ga ik om met de
werkkostenregeling, wat dien ik te regelen iz de wet
DBA etc.? Ondersteuning bij loonbelastingcontroles,
advies over sectorclassificatie, de gedifferentieerde
premie, werkhervattingskas (Whk),
eigenrisicodragerschap en bewaking van vaste
kostenvergoedingen zijn ook onderdeel van deze
categorie.

Brexit

Onze services
People Services verleent advies- en
compliancediensten op het gebied van
Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Sociale
zekerheid en Immigratie. Daarbij gaat het om zowel
internationale (‘global mobility services’, GMS)
als nationale mobiliteitsvraagstukken (‘domestic
mobility services’, DMS). Met onze People Services
afdeling bieden wij u een unieke ‘one-stopshop’-formule ondersteund door geavanceerde
technology. Ons team van specialisten staat u bij
in ieder mobiliteitsvraagstuk dat bij u speelt. Onze
dienstverlening hebben we verdeeld over drie
categorieën:
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Global Mobility aandachtspunten
–– Heeft u werknemers in dienst die ook in het
buitenland werkzaam zijn?
–– Zijn deze werknemers meer dan 183 dagen
werkzaam in het buitenland?
–– Belast u kosten door voor deze werknemers
binnen Nederland of naar het buitenland binnen uw
concern?
–– Heeft u beoordeeld of deze mensen een vaste
inrichting kunnen creëren?
–– Heeft u werknemers in dienst die in het buitenland
woonachtig zijn?
–– Heeft u binnen uw concern te maken met
business travelers van en naar het buitenland?
–– Heeft u andere werknemers in dienst die bij u
werkzaam zijn, maar niet in dienst bij u zijn?
–– Heeft u in het buitenland woonachtige bestuurders
in dienst?
–– Wordt er een (shaduw) payroll gedraaid voor
werknemers waarvan de kosten worden
doorbelast?
–– Heeft u werknemers in de UK werken? Zo ja, heeft
u nagedacht over de gevolgen van Brexit?
Contact
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen
met uw eigen contactpersoon binnen Meijburg & Co
of u kunt het volgende nummer bellen en u wordt
doorverbonden met de juiste contactpersoon: +88
909 91129.
www.meijburg.nl

De in deze publicatie opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking
op de specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit.
Hoewel bij de totstandkoming van deze publicatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid is
betracht, kunnen wij niet garanderen dat de daarin opgenomen informatie op de datum van
ontvangst juist en volledig is of dat in de toekomst zal blijven. Op grond van deze informatie
dient geen actie ondernomen te worden zonder adequate professionele advisering na een
grondig onderzoek van de specifiek van toepassing zijnde situatie.
© 2017 Meijburg & Co, Belastingadviseurs, is een samenwerkingsverband van besloten
vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348 en
is aangesloten bij KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse
entiteit. Alle rechten voorbehouden.
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