Flexible Tax Solutions & Executives

//

Behoefte aan een flexibele tax manager voor één of meer (vaste) dagen per week,
per maand of voor een specifiek project?

//

Geen volledig of objectief zicht op de fiscale risico’s en kansen binnen uw organisatie?
Meer proactief omgaan met fiscaliteit?

//

Onvoldoende tijd voor het oplossen van fiscale problemen, het implementeren van
adviezen en bijhouden van fiscale ontwikkelingen?

//

Behoefte aan duurzame fiscale kennis en een betrokken tax manager die alle fiscaliteit
regelt, de organisatie ontzorgt en op externe fiscale advieskosten besparen?

//

Twijfel of uw externe fiscale adviseurs wel voldoende persoonlijke aandacht en
toegevoegde waarde leveren voor uw organisatie?

//

The Interim Tax Network biedt als oplossing een eigen tax executive tailored naar
de behoeften van de opdrachtgever, gecombineerd met de capaciteit en expertise
van ons hele netwerk.

The Interim Tax Network is de betrouwbare partner
voor inhouse tax ondersteuning op maat, door ervaren
tax managers en biedt interim tax managers een community
Over ons
The Interim Tax Network biedt u op kostenefficiënte en flexibele wijze een eigen betrouwbare tax executive
op de werkvloer: een ervaren fiscalist met diepgaande kennis (van uw business) én met het fiscale kennisniveau
van een adviseur, die integraal onderdeel uitmaakt van uw organisatie voor één of meer (vaste) dagen per week,
per maand of voor een specifiek project. Dit is de oplossing voor opdrachtgevers die geen behoefte hebben
aan een fulltime tax manager, maar wel structurele fiscale ondersteuning nodig hebben. Door actieve kennisuitwisseling, slimme samenwerking en afspraken over onderlinge vervangbaarheid binnen ons netwerk biedt
The Interim Tax Network meer continuïteit en hoogwaardige fiscale dienstverlening tegen heldere prijsafspraken.
De propositie van The Interim Tax Netwerk is geen detachering of werving en selectie: what you see is what
you get: u kiest in overleg een eigen tax executive.

Onze werkwijze: ontzorgen en regelen
The Interim Tax Network richt zich op nationale en internationale fiscale werkzaamheden, die intern efficiënter,
beter en sneller kunnen worden uitgevoerd. Het is niet onze werkwijze om uw reguliere externe fiscale adviseur(s)
te vervangen: wij leveren een tax manager op de werkvloer. The Interim Tax Network ontzorgt zo inhouse de
CFO, DGA, aandeelhouders, finance manager en fonds manager op het gebied van tax. Onze tax executives kijken
verder dan alleen naar fiscale vraagstukken en hebben oog voor de (fiscale) strategie, technologie, financiële
impact, risicobeheersing, juridische aspecten, verandermanagement en begrijpelijke en duidelijke communicatie
binnen de onderneming. Onze tax executives werken samen met uw externe fiscale adviseurs en - indien
gewenst - coördineren zij het proces om verdere specialistische (fiscale) kennis in te schakelen.

Lange termijn commitment
Een meerjarige commitment is ons doel, maar the Interim Tax Network is daarin wel flexibel.
Wij willen diepgaande kennis opbouwen over de organisatie en markt, omdat dit voor de lange termijn een
hoge toegevoegde waarde oplevert.

Voordelen voor opdrachtgever
• Een eigen tax executive die integraal (duurzaam) onderdeel uitmaakt van uw organisatie voor één of meer
(vaste) dagen per week, per maand of voor een specifiek project. Een oplossing voor organisaties die (nog)
geen behoefte hebben aan een fulltime tax manager, maar wel meer permanente flexibele ondersteuning
willen op fiscaal vlak.
• Een vollediger en objectief zicht op de fiscale risico’s en kansen binnen uw organisatie en meer proactief
omgaan met fiscale vraagstukken. Onze tax executives regelen alle belastingzaken van de organisatie, zodat
u als opdrachtgever meer tijd overhoudt voor andere belangrijke zaken.
• Completere dienstverlening op het gebied van tax management door actieve kennisdeling en opstellen
‘best practices’ binnen ons brede netwerk.
• Hogere continuïteit van de dienstverlening door onderlinge vervangbaarheid (in overleg).
• Besparen op externe advieskosten en heldere prijsafspraken over onze dienstverlening.

Voorbeelden werkzaamheden
• Projectmanagement of ondersteuning bij ad-hoc projecten met fiscale implicaties zoals bijvoorbeeld aanen verkooptrajecten (M&A), reorganisaties, productontwikkeling, software implementatie, boekenonderzoeken
of due diligence onderzoeken.
• Identificeren en beperken van fiscale risico’s en signaleren van kansen.
• Monitoren en verhelpen van de fiscale issues die voortkomen uit een tax due diligence.
• Implementatie van externe fiscale adviezen.
• Inventariseren behoeften op gebied van tax management, opzetten van een tax afdeling en fiscale begeleiding
bij internationale uitbreiding van activiteiten.
• Het coördineren en geregeld krijgen van alle fiscale aangelegenheden, inclusief het onderhouden van
relaties met externe (fiscale) adviseurs en belastingdiensten in binnen- en buitenland.
• Overzicht houden over fiscale zaken en het opstellen van periodieke (fiscale) rapportages.
• Fiscale ondersteuning van andere (interne) disciplines zoals commercie, finance & control, accounting,
treasury, legal, risk of de externe accountant. Denk daarbij aan: input op begrotingen, (des)investeringsvoorstellen, de fiscale positie in de jaarrekening, het fiscaal toetsen van financiering of cash management
of de beoordeling van contracten vanuit fiscaal perspectief.
• Monitoring, voorbereiding en inhoudelijke ondersteuning bij alle tax compliance, waaronder Vpb, BTW,
loonheffingen, bronbelastingen en transfer pricing (inclusief master- en local files en benchmarkrapporten).
• Het inschakelen van de juiste fiscale adviseurs en het bewaken en optimaliseren van het fiscaal adviesbudget.
• Het verzorgen van interne fiscale opleiding en fiscale bewustwording binnen de organisatie verbeteren.

Team
The Interim Tax Network is de betrouwbare partner voor flexibele inhouse tax ondersteuning op maat,
door ervaren tax managers. Alle bij ons aangesloten fiscalisten hebben een bewezen track record en zijn
opgeleid bij internationaal opererende advieskantoren en bedrijven. Permanente educatie en vaktechniek
zijn vanzelfsprekend. The Interim Tax Network is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.
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