Servicebevestiging Wtl-Check 2020
Controle: Wet tegemoetkomingen loondomein
Korte omschrijving van de Wtl-Check 2020

Human Capital Scan voert de controle uit van de beslissingen van UWV en de Belastingdienst omtrent de “Wet
tegemoetkomingen loondomein (Wtl)”. Deze controle wordt uitgevoerd voor uw organisatie en de bedrijven
waarvoor u een machtiging afgeeft. Daarbij beoordelen wij de voorlopige en definitieve berekening en
controleren wij of u in aanmerking komt voor een hogere tegemoetkoming.

Plan van aanpak

U zendt ons de servicebevestiging en machtiging bij aanvang van onze controle;
U zendt ons de door u ontvangen “Voorlopige berekening Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)”
van UWV inclusief eventuele specificatie. U ontvangt deze berekening in maart 2020;
Onze consultant verzamelt namens u de vereiste informatie om deze berekening te kunnen controleren;
Wij zetten de actie uit om eventuele afwijkingen in de voorlopige berekening te laten corrigeren bij
UWV, of in uw administratie;
U zendt ons vervolgens de “Definitieve berekening Wet tegemoetkomingen loondomein”, waarmee de
Belastingdienst de definitieve berekening van uw tegemoetkomingen communiceert, inclusief
eventuele specificatie. U ontvangt de deze berekening in juli 2020;
Indien wij onregelmatigheden ontdekken in de definitieve berekening zullen wij namens u bezwaar
indienen;
Wij garanderen de afhandeling namens u tijdig en adequaat te realiseren;
Wij berichten u over de definitieve/finale afwikkeling van het bezwaar en u ontvangt onze rapportage
en toelichting.

Facturering

Wij werken op basis van “betaling bij opbrengst”. Er is sprake van een besparing indien de definitieve berekening
van uw tegemoetkoming hoger is dan de voorlopige berekening. In dat geval is 75% van de besparing voor u.
25% van de opbrengst zullen wij u in rekening brengen.
Wij hanteren een betaaltermijn van 14 dagen. Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van
toepassing, deze zijn te vinden op onze website. Op verzoek kunnen wij deze ook toesturen.

Vertrouwelijkheid

Alle werkzaamheden worden in complete vertrouwelijkheid uitgevoerd. De gegevens van betrokkenen worden
strikt vertrouwelijk behandeld en enkel verwerkt voor de doeleinden zoals in deze servicebevestiging en ons
Privacy Protocol (www.humancapitalscan.nl/privacy) omschreven. Partijen sluiten voor de gegevensverwerkingen in het kader van de opdracht een verwerkersovereenkomst conform de vereisten van de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Hierbij verklaart ondergetekende zich akkoord met deze machtiging en de algemene voorwaarden van Human
Capital Scan. Deze zijn te downloaden op onze website, www.humancapitalscan.nl, onder het tabblad ‘over ons’
bij algemene voorwaarden.
U kunt de servicebevestiging en het machtigingsformulier opsturen per post of via wtlcheck@hcscan.nl.
Paraaf
opdrachtgever:
……………..

Machtiging Wtl-Check 2020
Deze volmacht geldt voor het op fouten corrigeren van en het doorvoeren van eventuele correcties
op de berekeningen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl):
Volmachtgever
Vertegenwoordigd door
Straat
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Datum
Werkmaatschappij

:
:
:
:
:
:
:
:
Vestigingsplaats

Loonheffingennummer

Machtigt Human Capital Scan om namens haar op te treden en alle werkzaamheden te verrichten die
nodig zijn in het kader van de Wtl en gaat akkoord met Servicebevestiging van de Wtl-Check 2020.
Opdrachtgever
Naam:
Datum:
Handtekening:

Opdrachtnemer
Naam: De heer J. van der Spek

………………………………………………

………………………………………………

U kunt het machtigingsformulier opsturen per post of via wtlcheck@hcscan.nl.
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