Loonadministratie en HR-advies

Bij Your Accountants verwerken
we maandelijks de salaris- en HRadministratie voor 250+ bedrijven.
Dat geeft ons continu goed zicht
op alle kansen en hiaten. Want die
zijn er. Altijd!
Met ons proactief HR-advies
bespaar je vervolgens geld en neem
je doordachte besluiten voor de
toekomst.

Goed personeel levert
je geld op. Een goede
loonadministratie ook.
Vooral wanneer je verder
kijkt dan de loonstrook.
Daarom: de Salaris-APK.

“De meeste werkgevers weten het niet, maar een looncontrole kan zo maar
een boete van 10 of 20 duizend euro opleveren. Ook het 0-urencontract en
de auto van de zaak zijn maar enkele van de vele risico’s die je als werkgever
loopt. Wij kennen ze allemaal en zorgen dat ze jou niet overkomen.”
De loonstrook is als de top van een ijsberg. Wanneer we die
zo af en toe in de gaten houden, zitten we wel goed. Fout!
De wet- en regelgeving omtrent loon, arbeid en belasting
is zeer complex. Maar dat deel zit onder water en zien de
meeste werkgevers over het hoofd. Speel jij Titanic of speel
jij op safe?

Mildred Sallehart, HR-adviseur
Your Accountants
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Salaris-APK geeft zekerheid
Besparen waar mogelijk
Risico’s uitsluiten
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Poortwachter, ARBO en RI&E
Contracten en reglementen
Casemanager en verzuim
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Gebruikelijk loon
Bonus via de werkkostenregeling

Administratieve rust met de Salaris-APK
De Salaris-APK geeft administratieve rust. Met de salarisstrook als startpunt onderzoeken we eerst of
alles voldoet aan de wet- en regelgeving. Fouten en hiaten signaleren we en lossen we in overleg op.
Vervolgens kijken we naar de kansen. Want binnen de wet- en regelgeving is veel mogelijk om het voor
werkgever én werknemer aantrekkelijker te maken zonder het salaris zelf te veranderen. En als alles
staat als een (salaris)huis, blijven we proactief adviseren, scherp op wijzigingen en nieuwe kansen.

HR-diensten

Loonadministratie

CAO en WAB

Arbeidsovereenkomsten

Salarisspecificatie

Kennis van CAO’s, waaronder

opstellen en nalopen

Betaalbestanden

horeca, sociaal werk, zorg, bouw

Salarisadvies

Loonaangifte Belastingdienst

Advisering CAO’s

Personeelsplanning

Jaaropgaven medewerkers

Toepassen Wet WAB

Auto van de zaak

Advisering CAO

Bonusregeling, 13e maand

Verzorgen

Begeleiding bij ontslag

pensioenadministratie

Met de Salaris-APK koppelen we salaris en beleid aan elkaar. Je krijgt inzicht in de financiële
consequenties van keuzes. Je neemt besluiten die voor jou en het personeel het beste uitpakken.
Je bent klaar voor controles van de Belastingdienst.

KIES OOK VOOR DE
SALARIS-APK EN
WEES VERZEKERD
VAN PROACTIEF
HR-ADVIES

Wil je meer weten over HR-advies?
Neem contact op met
Mildred Sallehart RPP of
Esther Vleugel RPP.
Mail naar
mildred@youraa.nl
esther.vleugel@youraa.nl
of bel
072 – 51 40 680

Tarievenkaart HR-advies en loonadministratie 2021
Onderstaande prijzen gelden voor 2021. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw.
Holding				
Loonstrook per maand*
					
€ 15,- 			
Arbeidsovereenkomst opstellen 				
€ 150,- 			
Addendum arbeidsovereenkomst + notulen opstellen		
€ 75,- 			
* Inclusief opgave loonheffing en pensioenfonds (indien aanwezig)			
				
Eenmalige aansluitkosten 					
€ 100,1 dga/ab
								
€ 150,2 dga/ab
				
Aanvraag Loonheffingennummer 				
€ 50,- 			
				
Werkmaatschappij				
Loonstrook per maand*						
€ 12,50
t/m 50 werknemers
									
€ 11,25
vanaf 51 werknemers
Invoeren nieuwe werknemer
				
€ 25,- 			
Eenmalige aansluitkosten* 					
€ 300,t/m 10 werknemers
								 		(meer op aanvraag)
* Exclusief aanvraag pensioenfonds en loonheffingennummer
			
				
Eenmalige kosten overzetten / aanmelding
pensioenfonds + koppelingen
				
€ 100,- 			
Aanvraag Loonheffingennummer 				
€ 50,- 			
Werkgeversverklaring opstellen 				
€ 50,- 			
				
Arbeidsovereenkomst opstellen 			
1ste bepaalde tijd 						
€ 200,- 			
2e bepaalde tijd
						
€ 100,- 			
3e bepaalde tijd
						
€ 100,- 			
Onbepaalde tijd
						
€ 200,- 			
Addendum opstellen
					
€ 75,- 			
Aanbod vaste uren brief opstellen 				
€ 50,- 			
				
Gebruikersovereenkomst auto opstellen 			
€ 75,- 			
				
Personeelsreglement - handboek 			
Basishandboek samenstellen
				
€ 500,- 			
Maatwerk
							op aanvraag 			
				
Uurtarieven 			
Begeleiden boekenonderzoek loonheffing
inclusief toegang BD Nmbrs					
€ 120,per uur
HR- en personeelsadvies						
€ 120,per uur

Jouw accountants & adviseurs voor Alkmaar,
Amsterdam, Haarlem en Zaanstreek
Your Accountants is een bedrijf met een breed team van specialisten op het gebied
van boekhouding, belastingen, jaarrekeningen, fiscaal advies, financiële planning,
loonadministratie en HR-advies. Bij ons zijn 14 mensen werkzaam (en groeiende),
verdeeld over onze twee kantoren in Alkmaar en Haarlem. We bedienen van hieruit
een scala aan ondernemingen en organisaties. Die staan we allemaal bij met cijfers
die kloppen, advies dat staat en services waar je altijd op kunt rekenen.
Hoe kunnen we jou het beste van dienst zijn? We willen je bedrijf echt leren
kennen, we komen bij jou langs als we afspreken (sfeer proeven), kijken achter de
cijfers om te weten wat er echt speelt en horen graag wat de plannen zijn. Dan
geven wij je wat je als ondernemer of organisatie nodig hebt voor een duurzame en
succesvolle toekomst.

Locatie Alkmaar
Havinghastraat 50
1817 DA Alkmaar
072 - 514 0680

Locatie Haarlem
A Hofmanweg 5a unit A33
2031 BH Haarlem
023 - 542 0642

