IBFD Vacancy
IBFD is de toonaangevende internationale aanbieder van grensoverschrijdende fiscale expertise. IBFD is
een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en heeft een lange geschiedenis in het ondersteunen
van en bijdragen aan belastingonderzoek en academische activiteiten. IBFD maakt gebruik van een
wereldwijd netwerk van belastingdeskundigen, om Fortune 500-bedrijven, overheden, universiteiten,
internationale adviesbureaus en belastingadviseurs te bedienen. De kernactiviteit van IBFD is onderzoek,
publicatie (online en print) en onderwijs in internationale belastingheffing. Alle IBFD-producten zijn
toegankelijk via het Tax Research Platform van IBFD, de krachtige online machine achter efficiënte
belastinginformatie en -onderzoek. IBFD, opgericht in 1938 en met het hoofdkantoor in Amsterdam, is
ook lokaal aanwezig in belangrijke markten zoals Noord-Amerika, Azië en China.

Wij zijn momenteel op zoek naar een parttime (minimaal 24 uren)

Tax Compliance Officer
De financiële afdeling van IBFD draagt bij aan de doelstellingen en kernwaarden van de stichting door het
leveren van solide financiële rapportage, effectief en proactief beheer van de budget-, plannings- en
controlecycli en het actieve beheer van onze algemene en subgrootboeken.
De Tax Compliance Officer zal een belangrijke rol spelen in het toezien op de naleving van de wet- en
regelgeving. Hij/zij wordt onze adviseur en controleur daar waar het gaat om het verkennen en
achterhalen van relevante juridische ontwikkelingen en het toepassen ervan in onze processen, om zo
onze compliance te verbeteren en duurzaam te garanderen. We zoeken een gedreven persoon met
kennis van directe en indirecte Europese belastingen, die problemen snel kan omzetten in practische
oplossingen. Iemand die makkelijk communiceert op verschillende nivo’s en met diverse stakeholders
binnen en buiten de organisatie. Omdat ons klantenbestand wereldwijd is, zoeken we naar kandidaten
die graag werken in een internationale omgeving en in een multiculturele omgeving.

Verantwoordelijkheden
 Op het gebied van belastingen:
 Nederlandse belastingen (BTW, LB, VpB)
 Buitenlandse belastingen (VAT, GST,
Sales Tax)
 Buitenlandse WHT
 Buitenlandse Vennootschapsbelastingen
(US, Malaysia, India)
 Compliance reviews en audits

Voor meer informatie over deze functie kunt
u terecht bij:
Niek de Jong, Manager Finance
Telephone +31-20-554-0135

Vereisten
 Wij zoeken een jurist met kennis van, en
affiniteit met Nederlands belastingrecht en
Finance
 Kennis van buitenlandse belastingrecht is een
pré
 Analytisch, oplossingsgericht en pragmatisch
 Nederlands als moedertaal (of near-native)
met uitstekende kennis van de Engelse taal
 Pro- active self-starter

Aantal uren in overleg
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Mocht u geïnteresseerd zijn in deze functie,
stuur dan cv voorzien van motivatie, naar:
Tina Hayema, Senior HR Advisor
Email: recruitment@ibfd.org

Indien gewenst, behoort een freelance
overeenkomst tot de mogelijkheden
Sollicitaties dienen in het Nederlands bij ons in
te worden gediend. Indien de sollicitatie niet
voldoet aan de eis van de Nederlandse taal,
wordt deze niet in behandeling genomen.

