
Minstens 15% van uw facturen is BTW. Dat wilt u dus terug!
Wanneer u zaken doet in het buitenland betaalt u daar ook BTW. Gemiddeld zo'n 15 tot 25 %
op elke factuur! Logisch dus dat u deze bedragen wilt terugvorderen. Retourtax helpt u hierbij

op basis van no cure no pay.

Al uw buitenlandse BTW terug!

Dit zijn de 38 landen die
uw BTW terugbetalen:

In Europa:

Buiten Europa:
 

Antwoordcoupon om uw buitenlandse BTW terug te krijgen!

Retourtax bespaart u ergernis
en werk.
De rompslomp welke formulieren u
nodig heeft, het aanvragen in het
buitenland en het invullen is voor u
een tijdrovend, ingewikkeld en erger-
niswekkend karwei. Voor ons is het al
meer dan 20 jaar dagelijkse kost. Voor
vele bedrijven in Nederland - van
multinational tot eenmanszaak -
verzorgt Retourtax de terugvordering
van de buitenlandse BTW. In veel
gevallen leveren deze bedrijven bij
ons hun buitenlandse rekeningen en
bonnen aan en zorgen wij voor de
restitutie.
Makkelijker kan dus niet!

Win-win situatie.
Tegen een vooraf vastgestelde
commissie van 5 - 20 % van het ge-
restitueerde bedrag (gestaffeld) regelt
Retourtax alles voor u. Op basis van
no cure no pay. Wij leveren u dus
altijd geld op! Cliënten kunnen het
verloop van hun claims op onze site
volgen.

Tijd om ons in te schakelen…
Wilt u probleemloos uw buitenlandse
BTW terugvorderen? Neem dan voor
nadere informatie contact op met
Retourtax: 0314 - 36 89 36,        of stuur
de antwoordcoupon in. 
Kijk ook op: www.retourtax.nl



Antwoordcoupon
JA, ik wil meer weten over Retourtax, om
mijn buitenlandse BTW terug te vorderen op
no cure no pay basis
Ik wil meer weten over het verzorgen van
buitenlandse BTW aangiften 
Ik wil meer weten over de BTW-scan, om nahef-
fingen te voorkomen 

Neem contact met mij op:

Bedrijfsnaam

Contactpersoon

Adres

Postcode en plaats

Tel

e-mail

Een postzegel 

is 

niet nodig

Meer services voor uw financiële afdeling

Koopmanslaan 3, Doetinchem 

Postbus 355, 7000 AJ  Doetinchem. 

Bel voor informatie 0314 37 36 35/33/10 

of fax naar 0314 37 36 34.

www.btw.nl  
www.retourtax.nl  

www.vatcompliance.nl  
www.peacefield.nl

Wij verzorgen ook uw
buitenlandse BTW-aangiften
U kunt bij ons niet alleen terecht

voor het terugvorderen van uw

buitenlandse BTW. 

Wanneer u belastingplichtige om-

zetten in het buitenland heeft,

kunnen we voor u ook de periodieke

BTW-aangifte in het betreffende land

verzorgen, inclusief ICL-opgaven en

Intrastat. Ook dat scheelt u veel

gepuzzel: Een periodieke e-mail met

uw gegevens aan ons volstaat. Dus

geen moeilijke contacten met

buitenlandse autoriteiten. Wij spre-

ken letterlijk uw taal en werken

meestal aanzienlijk goedkoper dan

locale fiscale vertegenwoordigers.

Bovendien heeft u dan slechts alleen

met ons contact (one-stop-shop)!

BTW-scan: voorkom
onvoorziene naheffingen
Wanneer u onvoldoende zicht heeft

op uw BTW-verplichtingen, kan dat

tot onvoorziene kostenposten leiden

die uw liquiditeitspositie verstoren. 

Wilt u weten of uw onderneming

alles op het gebied van BTW - zowel

nationaal als internationaal - goed

geregeld heeft? Laat ons dan een

BTW-scan doen of een rapport

uitbrengen. Dat brengt eventuele

risico's helder in kaart, voorkomt

naheffingen en kan uw liquiditeits-

positie ten goede komen.

(hierlangs afknippen)

De VAT Compliance Group bestaat verder uit:

Retourtax
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