Vergeet niet om uw aangifte in te dienen en een boete te voorkomen…

Laat Robelco Tax Services uw fiscale zaken behartigen!
Robelco Tax Services is een belastingadvieskantoor gespecialiseerd in de Nederlandse
belastingwetgeving in internationaal perspectief en
regelgeving inzake sociale zekerheid bij grensoverschrijdende arbeid. Wij hebben een uitstekende
reputatie opgebouwd bij werknemers die
wereldwijd werkzaam zijn.
Vanuit de oorsprong van onze onderneming richten
wij ons op werknemers die op welke wijze dan ook
een band hebben met schepen, water of watermanagement. De werknemers die wij bijstaan met
fiscale zaken zijn onder meer werkzaam voor
baggermaatschappijen, rederijen, cruismaatschappijen, offshorebedrijven en ga zo maar door.
Hoe kunnen de adviseurs van Robelco Tax Services
u van dienst zijn?
Robelco Tax Services is een onafhankelijk belastingadvieskantoor. Onze specialisten hebben allemaal één
ding gemeen: De relatie is geen KONING, maar KEIZER!
Onze relatiekring bestaat uit werknemers die internationaal werkzaam zijn en ingekomen expats.
Onze relaties kunnen rekenen op onze volledige support
met betrekking tot hun fiscale aangelegenheden. U mag
daarin van ons een proactieve houding verwachten. Wij
zijn er om uw fiscale problemen op te lossen, uw fiscale
zaken op orde te brengen en te houden.
De adviseurs van Robelco Tax Services doen wat zij
beloven. Wij houden ons aan de gemaakte afspraken en
afgesproken deadlines. Heeft u fiscale vragen, dan kunt
u altijd bij ons terecht. Is het niet mogelijk u direct van
dienst te zijn (bijvoorbeeld omdat er iets moet worden
uitgezocht), dan krijgt u meteen te horen binnen welke
termijn u wel een reactie kunt verwachten.

Robelco Tax Services in een notendop
Wij kunnen uw fiscale zaken behartigen, maar ook van
dienst zijn indien u advies wenst over:
• Het Nederlandse belastingstelsel en systeem van
		 sociale zekerheid
• De invloed van belastingverdragen die Nederland
		 met diverse andere landen heeft gesloten
• Belastingconsequenties op situaties van 		
		 grensoverschrijdende arbeid, etc.
Wij kunnen ook uw aangifte inkomstenbelasting opstellen en deze aangifte voor u elektronisch indienen bij de
Belastingdienst. Zo weet u zeker dat u niet teveel betaalt! Maak gebruik van onze kennis en ervaring. Neem
contact met ons op om te zien wat wij voor u kunnen
betekenen.

Hoe kunt u ons bereiken?
Op de meest gemakkelijke manier: Stuur een e-mail. U kunt uw mailbericht zenden
aan: info@robelco.nl voor meer informatie.
U kunt onze adviseurs telefonisch bereiken op kantoordagen van 8:30 uur ’s ochtends
tot 18:00 uur ’s avonds : + 31 (0) 180 - 85 85 85. Zijn onze adviseurs niet beschikbaar, laat dan een bericht achter op onze voicemail.
Op zoek naar meer informatie?
Kijk op onze website: www.robelco.nl
www.facebook.com/robelcotax

twitter.com/robelco

www.linkedin.com/company/robelco-tax-services

