Payroll Informatie

Payroll Informatie
Professional Backoffice
Feitelijk kunt u stellen dat uw klant met payroll het werkgeverschap
uitbesteedt of delegeert. Het betreft specifiek het financiële,
juridische en administratieve gedeelte. De dagelijkse leiding aangaande taken, roostering, etc. blijft natuurlijk in eigen handen. Zo
houdt uw relatie binding met de werknemers, ook al staan deze op
de loonlijst bij One Payroll en is dat de juridisch werkgever.

Juridisch geen werkgever
Wellicht doet u de loonadministratie via daartoe bestemde software of laat u deze
door uw accountant verrichten. Waarschijnlijk zijn uw zaken dan goed geregeld.
Echter: Juridisch bent u werkgever en daarmee verantwoordelijk voor loondoorbetaling bij ziekte, afdrachten UWV en Fiscus, etc. Door gebruik te maken van
One als uw Backoffice delegeert u het werkgeverschap en bent u dus juridisch
gezien geen werkgever. Wij onderhouden dan ook alle contacten met UWV, fiscus,
zorgverzekeraars, arbodienst, etc. Bovendien profiteren de werknemers van onze
service, door middel van onze kundige helpdesk die dagelijks te bereiken is. Dit, in
combinatie met het aantrekkelijke kostenplaatje, maakt dat uitbesteding via One
veelal voordeliger uitpakt dan het werkgeverschap zelf te (laten) regelen. Uw
voordelen zitten met name in: reductie van kosten voor een verzuimverzekering,
arbodienst, software en certificeringsaudits, de handeling tegen lage marges nog
daargelaten.

Tarieven
Tarieven zijn maatwerk. Om de tarieven laag te kunnen houden werken we zoveel
mogelijk geautomatiseerd en met een kostprijsfactor (met als resultaat een ALL-IN
tarief door vermenigvuldiging met het brutoloon) gebaseerd op aantal gewerkte
weken, pensioen, betaaltermijn etc. Zie de folder ‘Tariefwijzer’.

‘Tarieven zijn maatwerk.’

	Voordelen van Payrolling via
One op een rij:
π

Gratis Intermediairsportal online, u heeft zelfstandig inzicht in uw bedrijf.
Relaties, Plaatsingen, Tickets, Marges en Facturen, draai uw rapporten etc.

π Uw relatie is geen werkgever, maar behoudt wel de binding met het personeel.

π

Flexibiliteit in contractvormen conform de ABU CAO.
U kiest zelf: flexibel, bepaalde tijd, of onbepaalde tijd.

π Zekerheid middels afdracht garantie UWV en Fiscus (NEN 4400-1).
π Expert service door onze afdeling Operations.
π Snelle afhandeling (binnen 24 uur geregeld).

π

Verlichting van administratieve taken en financiële lasten.
(Arbeidsovereenkomsten, loonstroken, facturen etc.)

π Helder kostenoverzicht (Zie de folder ‘Tariefwijzer’).

π

Verzekerd bij arbeidsongeschiktheid.
(One factureert bij ziekte niet, maar betaalt de werknemer wel door.)

π Keuze voor loonbetaling per week, per 4 weken of per maand.
π Een solide pensioenregeling voor de werknemers.
π Urenportal ‘My One’; urenregistratie, facturen, salarisspecificaties en meer.
π Reservering vakantiegeld en vakantiedagen in de kostprijs inbegrepen.
π Tarief is altijd ALL-IN, geen nare verrassingen of facturen achteraf.

‘Door gebruik te maken van One Payroll
Professional Backoffice, delegeert u het
werkgeverschap en is uw relatie juridisch
gezien dus geen werkgever. Zònder de
binding met de medewerkers te verliezen.’
Certificering en Afdrachtgarantie
Eén van de belangrijkste redenen om te kiezen voor One is de NEN 4400-1
certificering welke de grootst mogelijke zekerheid biedt aangaande de afdrachten
UWV en Fiscus. Uiteraard bieden we de G-rekening voor geblokkeerde stortingen.
Uw relaties kunnen in bijna alle vakgebieden zitten: One is namelijk eveneens VCU
gecertificeerd.

Offerte op maat
We doen u graag een offerte op maat toekomen. Neemt u hiervoor contact op via
info@onepayroll.nl of bel 020 – 846 65 51. Wij zijn u graag van dienst! π
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