We connect, you control

Vast

tax accounting & reporting
tax compliance

Interim

international tax & transfer pricing
people services

Advies

VAT & customs
tax technology

Totaaloplossingen voor invulling van fiscale vacatures, opdrachten en projecten
De tax-functie is gericht op compliance, control en kostenbeheersing. Dit met focus op tax data,
procesoptimalisatie, implementeren van wet- en regelgeving in ERP-systemen en integriteitsmanagement.
Voor al deze disciplines heeft DPA de professionals met praktische bedrijfsfiscale ervaring in huis. Zodat u
over actuele specialistische kennis kunt beschikken en uw organisatie op flexibele basis kunt versterken.
De juiste fiscale professional op het juiste moment. Zo blijft u in control over de fiscale risico’s, tegen
beheersbare kosten.
Professionele (interim)ondersteuning
Onder het motto ‘improving your performance’ verbindt DPA professionals aan ambitieuze organisaties. En
werken onze mensen doorlopend aan hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling en groei. Hierdoor
zorgen professionals voor impact en behalen organisaties betere resultaten. DPA Group is genoteerd aan de
Euronext te Amsterdam en heeft 1.600 medewerkers.
Waarom DPA?
- Fiscale (NOB) professionals vanaf 2e carrière stap: professionals met ervaring bij gerenommeerde
advieskantoren en/of bedrijfsfiscale ervaring, die continu aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling
werken.
- Specialist in indirecte en directe belastingen: een kwalitatief netwerk, waardoor we snel kunnen schakelen,
onze klanten keuze kunnen bieden en interim professionals voorzien van een back office aan specialisten.
- Onderdeel van DPA Group: continuiteit, schaalbaarheid, een kennisplatform en een landelijk netwerk van
professionals op gebied van tax, legal, finance, IT, data science en risk.
Onze klanten
DPA ondersteunt snelgroeiende ondernemingen, multinationals, financiële instellingen,
vastgoedondernemingen, advieskantoren en (semi-)overheidsinstellingen.
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Onze dienstverlening

Detachering of
zzp

...

Werving & selectie: voor de invulling van
permanente fiscale vacatures. Wij werken
op basis van no-cure-no-pay.

Vast

Werkgebied

Tax compliance

Tax accounting &
reporting

Tax technology
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...
Werving
& selectie

Tax control

Advies

Interim

Tax health
checks

Interim: voor tijdelijke vraagstukken,
specifieke kennisprojecten, vervanging of
capaciteitsversterkingen.
Tax health checks: om snel inzicht te
krijgen in fiscale risico’s en kansen, voeren
onze fiscalisten on-site scans uit in de
verschillende fiscale disciplines.

Beschrijving

Van opstellen complexe
aangiften tot optimaliseren
van het compliance proces

Begeleiden van de rapportage
& auditprocessen

Opzet & implementatie van het
tax control framework

Van foutcorrectie in ERPsystemen tot implementatie
van tax compliance engines

Voorbeeld projecten
• Europese en btw-compliance en
procesoptimalisatie voor woningcorporatie
• Verlaging van het naheffingsrisico van
loonheffingen wegens inhuur derden

• Begeleiden van het jaarrekeningproces van
een detacheerder
• Begeleiding, coördinatie en communicatie
van het auditproces

• Btw-tax control framework voor
snelgroeiende pan-Europese
handelsonderneming
• Integraal (vpb, btw en LB) tax control
framework voor een detacheerder
• Automatisering van wet- en regelgeving
binnen ERP-systeem (vpb, btw en LB) voor
een scaleup
• Implementatie VAT-compliance rules engine
voor een outsourcing specialist
• Implementatie Vertex compliance engine
voor een multinational
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T +31 (0)6 52 65 26 27
T +31 (0)20 760 3680
Robert-jan.buitenkamp@dpa.nl

