Dla Państwa pracownika praca za granicą jest bardzo dochodowym zajęciem. Z naszą pomocą
może przynosić jeszcze większe korzyści finansowe – bez podejmowania dodatkowego wysiłku.
Zdajemy sobie sprawę, że zeznania podatkowe to bardzo zawiła materia. Wychodząc naprzeciw
potrzebom Państwa pracowników, oferujemy im fachową pomoc w odzyskaniu nadpłaconego za
granicą podatku dochodowego oraz w rozliczeniach z polskim i zagranicznym urzędem
skarbowym.
Jesteśmy również w stanie uzyskać dla nich przewidziane lokalnym prawem świadczenia, np.
zasiłki rodzinne. Działamy w 10 krajach europejskich (w tym we wszystkich, w których operuje
Państwa firma) oraz USA.
Zatrudnione przez Państwa osoby zostaną kompleksowo obsłużone. W ich imieniu poprowadzimy
sprawę od początku do końca. W razie potrzeby zdobędziemy odpowiednie dokumenty,
przetłumaczymy je i zajmiemy się korespondencją z zagranicznymi instytucjami publicznymi.
Państwa klienci nie będą musieli zaprzątać sobie głowy biurokracją. Odzyskają to, co im się należy.
Nasz profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie są gwarantem ich spokoju w relacjach z polskimi i
zagranicznymi organami skarbowymi.
Interes klienta jest dla nas najważniejszy, dlatego prowadzimy sprawę do momentu uzyskania
możliwe największego zwrotu. Jesteśmy skuteczni, bo zawsze angażujemy się w 100 proc. Gdy
wymaga tego dobro klienta, nie rezygnujemy, tylko składamy odwołania, których kosztów
kontrahent nie ponosi.
Nie pobieramy ukrytych opłat. Nie stosujemy drobnych druków. Pracujemy rzetelnie. Kontrahent
zawsze wie, za co płaci.
Na to samo może liczyć Państwa podwładny, jeśli do nas trafi.
Na tej potencjalnej współpracy zyska również Państwa firma. Jako nasi Partnerzy otrzymają
Państwo wynagrodzenie (100 zł) za każdego poleconego nam klienta, czyli Państwa pracownika,
który zdecyduje się podpisać z nami umowę. Wystarczy, że przekażą nam Państwo jego dane
kontaktowe.
Natomiast skierowana do nas osoba otrzyma rabat w wysokości 10 proc. na nasze usługi, które
świadczymy w bardzo konkurencyjnych cenach.
Poprzez nasz system będą mieć Państwo możliwość przekazania danych i zweryfikowania
przyznanych stawek.
Oprócz profitów finansowych zyskają Państwo również wizerunkowo, wykazując się troską o
swoich pracowników. Dzięki wam pozbędą się problemu i stresu związanego z rozliczeniami
podatkowymi. W ten sposób Państwa firma jawić się będzie jako jeszcze bardziej przyjazny
pracodawca.
Zapraszamy do współpracy, na której zyskuje każda strona!

