ADP Expat Services
Ontzorging rond de aanvraag en toepassing
van de 30%-regeling

De aanvraag van de 30% beschikking en aangifte inkomstenbelasting voor uw
expatmedewerkers een complexe zaak? Niet met ADP Expat Services. Door een
samenwerking met de specialisten van ExpatTeam bieden wij u toegang tot de
ExpatTool waarmee u online de aanvraag 30% beschikking kunt indienen en
altijd op de hoogte bent van de status. Zo nemen wij u veel werk uit handen en
bespaart u kostbare tijd.

Aan de slag met ExpatTool
Het gebruiksgemak van ExpatTool wordt in de praktijk al snel duidelijk. Na een korte instructie
kunt u er zelf mee aan de slag. Daarvoor wordt in het systeem – op basis van uw e-mailadres – al een
persoonlijk account en wachtwoord aangemaakt.

Aanvraag indienen
Een eenmalige registratie van uw medewerker voor de 30%-regeling volstaat. ADP doet
vervolgens de rest. We houden u op de hoogte van de voortgang van
de aanvraag en natuurlijk kunt u zelf ook inloggen in het systeem. Dankzij een unieke afspraak
met de Belastingdienst weet u binnen twee weken of de 30% beschikking
wordt afgegeven. Dit heeft als groot voordeel dat de Expat direct juist verloond kan worden.
Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan wordt de 30% beschikking u toegezonden.

ExpatTool werkt snel en gemakkelijk
•
•
•
•

U machtigt ons eenmalig om de 30% beschikking(en) voor u aan te vragen
Wij melden u aan en voorzien u van een login
U vult de gegevens van de expat in
Uw deel van de aanvraag voor deze medewerker is compleet!

Ook uw medewerker is zo klaar
De Expat ontvangt logingegevens vanuit de ExpatTool en kan vervolgens de aanvraag
completeren.
• Gegevens invullen
• CV uploaden
• Arbeidscontract uploaden
Als alle gegevens zijn ingevuld wordt de aanvraag automatisch verzonden. U heeft te allen tijde
online inzicht in de status van de aanvraag. De ExpatTool is een service van ADP en Expat Team.
Wij kunnen ook het volgende voor u verzorgen
• Individuele aangifte inkomstenbelasting
• Entrance- en exitmeetings
• Aanvraag verblijfsvergunning/A1/E101
• Advisering rondom expats
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Uw voordelen
1. Binnen 10 werkdagen weet u
of de 30% beschikking wordt
afgegeven
2. De kosten zijn gemiddeld
40% lager dan de gemiddelde
marktprijzen
3. Het proces is volledig online
opgezet; dit betekent naast
alle voordelen die het web
biedt, dat u verlost bent van
het keer op keer handmatig
invullen van uw werkgever
gegevens. De Expat kan ook
online de door hem op te geven
informatie opvoeren.
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