Payrolling
Waarom een payrolling service?
Wilt u kennismigranten in dienst nemen? En is uw organisatie (nog) geen erkend referent? Dan kan
Exterus Payrolling voor u de rol van erkend referent op zich nemen, inclusief alle verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken. Wij zorgen voor de salarisadministratie, maken de benodigde
meldingen bij de IND en houden de compliance betreffende de immigratie- en fiscale regelgeving in
de gaten. Op die manier heeft uw organisatie geen omkijken naar alle administratieve rompslomp die
bij het erkend referentschap komt kijken. U weet precies waar u aan toe bent, en uw werknemers ook.
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Wat houdt payrolling in?
Met Exterus Payrolling kan uw kennismigrant snel en legaal aan de slag. Uiteraard checken wij op
voorhand of alles in orde is. Als dat het geval is, wordt Exterus Payrolling B.V. de formele werkgever
van uw kennismigrant. Daarmee komen alle toepasselijke verantwoordelijkheden bij ons te liggen.
Concreet betekent dit dat wij zorgen voor:
` Aanmelding indiensttreding bij de IND;
` De salarisadministratie;
` Continue checks op de aanwezigheid van vereiste documenten in de administratie op
grond van de administratieplicht (geldig paspoort, geldig verblijfsdocument etc.);
` Monitoring correcte toepassing salariscriterium in de salarisadministratie;
` Continue checks op meldingen richting de IND in geval van wijzigingen op grond van
de informatieplicht;
` Correcte informatieverstrekking richting de werknemer ten aanzien van de rechten en
plichten tijdens diens verblijf in Nederland op grond van de zorgplicht.

Waarom Exterus Payrolling?
Exterus Payrolling biedt payrolling services met een grote plus: we hebben alle expertise over internationale arbeidsmigratie in huis. Onze specialistische kennis over werk- en verblijfsvergunningen,
de 30% regeling en nog veel meer komt goed van pas bij het werken met kennismigranten. Daarbij
zijn wij geen ‘verloningsmachine’, maar hebben wij graag persoonlijk contact met onze klanten en hun
buitenlandse werknemers. Vragen beantwoorden wij niet alleen snel maar ook met plezier. Dat is niet
alleen een stuk prettiger; het geeft de werknemer het vertrouwen dat hij of zij nodig heeft om zich
volledig op het werk te kunnen richten.
Exterus Payrolling heeft uiteraard een NEN 4400-1 certificering en is lid van de NBBU, de brancheorganisatie van professionele intermediairs op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Transparante kosten
Wilt u Exterus Payrolling inzetten voor uw kennismigranten? Wij werken met een vast tarief van
€525,- exclusief btw per werknemer per maand, met een minimale contractduur van 3 maanden.

Heeft u interesse of wilt u meer weten? Neem contact op via
info@exteruspayrolling.nl of +31 88 185 00 00. Meer informatie
over onze overige services vindt u op www.exterus.nl.
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