Internationale
HR & Payroll
oplossingen
SINDS 1972

Interfisc, more than just payroll
WELKOM IN ONZE WERELD VAN GRENSOVERSCHRIJDEND WERKEN!
Al sinds 1972 biedt Interfisc internationale HR & Payroll oplossingen aan
in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië.
Wij doen dit vanuit onze kantoren in Nederland en België en met een
internationaal team van circa 45 bevlogen en zorgzame medewerkers.
UW UITDAGING
Van werkgevers wordt verwacht dat ze de wet- en regelgeving inzake
personeelszaken volledig kennen en toepassen. Dat is niet altijd mogelijk, zeker
wanneer de medewerkers ook in het buitenland of in meerdere landen werken.
In dat geval moet u kunnen rekenen op een sterke partner die alle kennis in
huis heeft. Wij bij Interfisc nemen de zorgen voor uw werknemers over de grens
helemaal over.
WAAROM KIEZEN VOOR INTERFISC?
Al uw administratieve taken worden ofwel uit handen genomen of tot een
minimum beperkt. Waardoor u zich volledig kunt focussen op uw core business.
Naast payroll bieden wij nog veel meer, namelijk:
• Grondige kennis van de lokale regels over arbeidsrecht, sociale zekerheid, 		
belastingen, employee benefits, veiligheid & gezondheid
• Wij houden u op de hoogte van wijzigingen in de lokale wetgeving, 		
aangevuld met praktische oplossingen
• Eén aanspreekpunt voor al uw vragen
• Sinds 1972 expert in grensoverschrijdend verlonen
• Wij spreken uw taal!
Wij bieden onze diensten aan in:
• Nederland
• Duitsland
• Frankrijk
• Verenigd Koninkrijk
• Italië
• België

		

Interfisc is een goede
sparringpartner
“Interfisc heeft ons bijgestaan met realistische adviezen
en we konden openhartig met jullie overleggen, op onze
Belgische manier. Dat gaf een veilig gevoel.”
CFE

		

Interfisc biedt het gemak van
één aanspreekpunt
“Wat ons vooral bevalt is dat we bij Interfisc één
aanspreekpunt hebben. Onze vestiging is te klein voor
een eigen P&O-afdeling. Daarom besteden we
de salaris- en verzuimadministratie uit aan Interfisc.”
Weir Minerals

		

Interfisc is ons eigen vertrouwde
aanspreekpunt in het buitenland

Kortom, Interfisc regelt het voor u.

“Wij hebben ervaren dat Interfisc een hoge
bereidwilligheid heeft om met ons mee te denken,
ook wanneer wij in een ander land van start gaan.
Zeker voor landen als Frankrijk en Italië, waarvan wij
zelf de talen niet spreken en de regels niet kennen,
is het fijn dat Interfisc daarvoor ons eigen vertrouwde
aanspreekpunt is.”

ALLES ONDER ÉÉN DAK

Heuver

U kiest uiteraard zelf welke onderdelen van uw HR & Payroll processen
u zelf blijft doen en welke u aan ons uitbesteedt. Hoe meer landen u bij
ons centraliseert en hoe meer onderdelen van uw personeelszaken u aan
ons toevertrouwt, hoe eenvoudiger het voor u wordt om uw internationale
payrolls up to date te houden. Zoekt u een andere payroll provider?
En het liefst één die zowel uw Nederlandse als uw buitenlandse payrolls
verzorgt? Via onze overstapservice stapt u veilig en efficiënt over naar een
geïntegreerde oplossing voor al uw payrolls, in Nederland én daarbuiten
als u dat wenst.

Dankzij ons ‘5 pijlermodel’ loopt uw
internationale payroll op rolletjes!

ARBEIDSRECHT

SOCIALE ZEKERHEID

LOONSTROOK
VEILIGHEID &
GEZONDHEID

BELASTINGEN

In België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en
het Verenigd Koninkrijk

EMPLOYEE BENEFITS

In Nederland én daarbuiten. Of het nu gaat om een 100% Nederlandse payroll, expats, uitzending naar het buitenland of lokale medewerkers
in het buitenland, wij weten hoe het werkt. Het maken van een loonstrook lijkt eenvoudig, maar er komt in de praktijk veel meer bij kijken.
Zeker bij grensoverschrijdend werken. Ons 5 pijlermodel laat zien hoe het arbeidsrecht, de sociale zekerheid, belastingen, employee benefits en
veiligheid & gezondheid in onderlinge samenhang het maken van een loonstrook beïnvloeden. Omdat wij al deze pijlers meenemen in onze
dienstverlening, en dit in meerdere landen, heeft dat in elk land een correcte loonstrook en personeelsadministratie tot gevolg. Bij Interfisc zijn
we expert in het beheren van salarisadministratie en vakantieregelingen, in meerdere landen.
Maar zoals u ziet doen wij véél meer dan alleen payroll! U mag dan ook van ons verwachten dat:
•
•
•
•
•
•
•

Uw werknemers het juiste loon op het correcte moment ontvangen
U weloverwogen en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden kunt aanbieden
Uw arbeidsovereenkomst daarmee in lijn is én up-to-date
Onze eigen Arbodienst uw werknemers bij ziekte begeleidt en dat u weet wat er van ú verwacht wordt
Zowel de werknemers als uzelf goed verzekerd zijn
Uw onderneming voldoet aan de wet- en regelgevingen van de desbetreffende landen waarin uw werknemers actief zijn
Belastingen en sociale zekerheidspremies aan de juiste instanties worden doorgegeven, ook wanneer in meerdere landen gewerkt wordt

Wij bieden u een volledig geïntegreerde werkwijze, waarbij u uw mutaties eenvoudigweg aan ons doorgeeft en wij ervoor zorgen dat ze
correct en op de juiste plekken verwerkt worden. U heeft er zelf geen omkijken naar.

De 5 pijlers in de praktijk
			

ARBEIDSRECHT

Doordat het arbeidsrecht in elk land anders is en veel dwingende bepalingen bevat, is het als werkgever niet eenvoudig om het in één keer
goed te doen. In alle fases van het dienstverband met uw werknemer is het belangrijk om de juiste keuzes te maken. Vandaar dat wij er bij
Interfisc voor zorgen dat u over de juiste informatie beschikt en u begeleiden bij zaken zoals het opstellen van een arbeidsovereenkomst en
aanvullende documenten (vakantieregeling, firmawagenreglement, arbeidsreglement, het voeren van ontslagprocedures etc.).
			

SOCIALE ZEKERHEID

Elk land heeft zijn eigen sociale zekerheidsstelsel, met bijbehorende verplichte verzekeringen. In veel landen blijven er financiële risico’s over,
die u kunt en/of moet afdekken met aanvullende verzekeringen. Zo betalen werkgevers in Frankrijk en België mee aan het wettelijke pensioen,
waardoor de werkgeverslasten daar een stuk hoger liggen. En bent u in het Verenigd Koninkrijk verplicht de werknemers aan te melden bij
een pensioenfonds (auto-enrollment). Dergelijke verschillen en onwetendheid daarover zorgen vaak voor misverstanden tussen werkgever en
werknemer. Bovendien draait u als werkgever al snel op voor de financiële schade van uw werknemers. Wij vertellen u dan ook graag welke
verzekeringen wettelijk verplicht zijn en informeren u over mogelijke aanvullende verzekeringen. Zo loopt er niemand onnodige risico’s en biedt
u uw werknemers een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket, ook als ze over de grens werken.
			

BELASTINGEN

Op basis van de internationale belastingakkoorden wordt bepaald waar iemand belastingen moet betalen. De regels over de berekening
en bijdrage van de belastingen zijn echter in ieder land verschillend. Het komt net door die lokale verschillen dat het voor werkgevers niet
gemakkelijk is om alles vanaf de eerste keer goed te doen. Interfisc begeleidt u bij zaken zoals:
• Het beoordelen van belastingplicht bij werken in meerdere landen en het adviseren over fiscale optimalisatie
• Informatie verstrekken en adviseren over de verschillende belastingsoorten, bijbehorende tarieven en aftrekposten
• Opmaken en indienen van de aangiftes, inclusief het verzorgen van de communicatie met de instanties
			

EMPLOYEE BENEFITS

Met aantrekkelijke extralegale voordelen is het gemakkelijk(er) om de juiste werknemers aan te trekken en te behouden. Een goed salaris
alleen is tegenwoordig niet meer voldoende. Extralegale voordelen zoals een auto van de zaak, gsm met abonnement en een laptop zijn
voor veel werknemers een must. De regelgeving en gewoonten omtrent employee benefits zijn verschillend in ieder land, inclusief de daarbij
horende fiscale afhandeling. Om die verschillen voor u inzichtelijk te maken is precies wat u van ons mag verwachten. We helpen u graag op
weg met zaken zoals:
• Auto van de zaak en kilometer- of (forfaitaire) onkostenvergoedingen
• Mobiele apparaten en abonnementen
• Regelgeving omtrent thuiswerk, home-office en flexibele werktijden
			

VEILIGHEID & GEZONDHEID

Bij Interfisc wijzen we u de weg als u te maken krijgt met ziekte en arbeidsongeschiktheid. In de meeste landen sluit u zich als werkgever aan
bij een officiële instantie, die zich bekommert om het herstel van de werknemer. In Nederland wordt u geacht de Wet Verbetering Poortwachter
correct toe te passen en betaalt u het loon door, mogelijk 2 jaar lang. Ziet u iets over het hoofd? Dan zijn de financiële gevolgen vaak enorm.
U mag van ons verwachten dat:
• Uw organisatie voldoet aan alle administratieve verplichtingen
• Uw verzuimbegeleiding in Nederland op rolletjes loopt, dankzij onze eigen gecertificeerde Arbodienst, en dat we u ook in het buitenland
op weg helpen met de wettelijke verplichtingen omtrent veiligheid & gezondheid
• We u mogelijkheden aanbieden om het risico te laten verzekeren

Internationaal ondernemen
met een eigen vestiging?
Een eigen vestiging is meestal niet nodig om personeel in het buitenland in dienst te nemen. Soms is een vestiging om andere (fiscale)
redenen toch verstandig of zelfs noodzakelijk. Dan zijn er verschillende manieren om te werk te gaan. Wij denken graag met u mee over de
mogelijkheden die het nauwst aansluiten bij uw situatie. Uiteraard informeren wij u over de fiscale gevolgen van uw keuze. Immers, niet alleen
de belastingtarieven zijn er anders, maar elk land kent ook specifieke regels. Zo is de wijze van boekhouding in België veel strikter en formeler
geregeld dan in Nederland en heeft een ondernemer daar ook minder vrijheden in het kiezen van bijvoorbeeld afschrijvingstermijnen. Naast uw
personeelszaken kunt u in België ook de formaliteiten omtrent het opzetten van een vestiging, de inrichting van de boekhouding alsmede het
uitvoeren van de financiële administratie en de bijbehorende aangiftes en rapportages aan ons uitbesteden. Voor de andere landen brengen wij
u graag in contact met één van onze partners.

Wie zijn wij?
Onze mensen beschikken over uitgebreide kennis en expertise en zijn oplossingsgericht, vindingrijk en zorgzaam. Neem contact met ons op
om te bespreken wat u nodig heeft en op welke wijze wij u daarbij kunnen helpen.

Wij zijn bereikbaar via onderstaande contactgegevens:
0031 (0)70 313 3000
welcome@interfisc.eu

Stationsplein 4
2275 AZ Voorburg

Zorgeloos zaken doen in het buitenland?
Het kan dankzij Interfisc!
www.interfisc.nl

