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Int€rnationaal actieve bedrijven met
een fiscale vfaag benadêíên binà
automatisch een van dê 'Big Four,
f iscale adviesbuíeaus, Onáf hankelijk
adviseur Drs.Jos Petêrs heeft met zijn
bureau Merlyn Tax Solutions gekozen
voor de tegenovergestelde weg: hij
bedênkt zêlf fis<aal aantrekkelike
structurên gebaseerd op basis van
35 jaar erváring aan alle kanten van
de f is(ale tafel: belasting-inspêcteur,
belasting-adviseur en bedrifsfis(a-
list. Vervolgens zoekt hi bedrijven
op wàar dêrqelike belastingbespa-
ringen tê realiseren zin.
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"Merlyn Tax Solutions" in Rotterdam
Í rÍ ruvd Ltcve I tsLa te optosslngen
nternationaa I opererende bed rijven

o aL e efiscaleoplossin

los Petets benadrukt dar hij op creatie
vq maar óok op strict lêgate wijrê gebruik
maakt van de door hem gesig na teerde 'm is
match-êí tussen de belaningsyn€rnen van
de diveEe êndê. n Europa en zefs daar
bulten. WaaÍbij ht een door hem gevonden
n €uwe óplossing op haa baarheid toetstbÍ
2rln vroegere wêrk9evers Betastingdjenrt en
mrnisterie van Financién. Dan weetje d recr
waarje aan toe benr, zegt hij, in ptaats van
vijf jaar te moeten wachten op de eersre

Internat ionaal
Ondênks een brede nat iona e f iscate
reetschool bij de be astingdienst en het
Nlinisterie van Financièn was de Neder ancl
toch een beetje 1e klen voor Jos perêrs.
'Mi i  n ternar iona e êmbi t ies kr iebe denj

zegt hi. Met niernationale fitcae prcbte
matiek kreeg hí volop te maken roen hij
in  1984 in d enÍ  Íad b,  Ernst  & Whinney,
vooíoper van Ernsr & Younq. Daar zou hij
n twee verschil€nde fasen in toraaivrftiei

jêar in diení bltven. Hij had in die tid te
maken met grore Amerikèanse en Engêtse
bedíjven die in Európa tnveíeerden. n een
tussen igsende periode van vijf jaar, waaí
rn ht vanweg€ een s êchr veftopen fusie
tussen zijn kantoor en een andere beas
tingadviêsfirma even qenoeg had vàn de
"rat race'vai her beastingconsulenrschap,
was h i j  ook noq'European Tèx Directof
bÍ het in Hoofddorp g€veÍigde, aan de
Nasdaq genoteerde Amefikaa nse tT concern
ntergraph. Totdat hij in 1994 wederom bij
hei inrniddels wederom geíuseerde Erní &


