Tilstra Payroll Services
Your Payroll Solution

Betaalt u niet teveel voor uw personeel?

Loonkosten
subsidie - scan

Benut u alle loonsubsidies en premiekortingen?

Tilstra Payroll Services
heeft ruime ervaring in het
onderzoeken en corrigeren
van onbenutte loonkostensubsidies en premiekortingen
Bij 95% succesvol met het
uitvoeren van scans.

Wist u dat?
- u voor bijna 1 op de 12
werknemers een premiekorting
of subsidie kan krijgen?
en dat:
- ondanks de salarissoftware
bedrijven premiekortingen
onbenut laten?

Let op!
Consultants voeren het
onderzoek voor u uit, waardoor het van u nauwelijks
inspanning vraagt.

Meer informatie
Neem vandaag nog contact op
met Tilstra Payroll Services.
U kunt ons bereiken op
telefoonnummer 020 - 823 1661
of via email
lks-scan@tilstrapayrollservices.nl

De loonkosten zijn waarschijnlijk de grootste kostenpost van uw
onderneming. U kunt daar vaak heel eenvoudig op besparen. Voor
bijna één op de twaalf werknemers kunt u een premiekorting en/of
subsidie krijgen. De overheid wil zo meer mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt aan werk helpen. Tilstra Payroll Service helpt u om in
uw loonkosten te besparen, zonder mensen te hoeven ontslaan.
Tilstra Payroll Services helpt u
De loonsubsidie scan is een manier om in het verleden,
(5 jaar terug) onbenutte subsidies en premiekortingen
alsnog te laten crediteren door het UWV en/of
de Belastingdienst.
Welke controles o.a.
• Ziekengeld terugkrijgen (de no-riskpolis)
• Extra geld voor mensen met Wajong-uitkering
• Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers
• In dienst nemen en houden van werknemers met
een WIA-uitkering
• Premiekorting oudere werknemers
• Premievrijstelling overgangsregeling
• Loonkostensubsidies voor jonge uitkeringsgerechtigden
• Proefplaatsing
• Compensatie voor zieke oudere ex-werklozen
• Afdrachtvermindering onderwijs
• Gedifferentieerde WGA premie controleren

No cure no pay
Er is voor u geen drempel om een scan te laten uitvoeren.
Blijkt uit het onderzoek dat uw bedrijf alle loonsubsidies en
premiekortingen benut dan vervalt voor Tilstra Payroll
Services het recht om u voor het gedane werk te factureren.
Maar, de kans is groot dat er wel degelijk voor u een
positief resultaat is te behalen.
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