
 ללא התעסקות

 

 

 

לך  כדי לחסוךתך יאאנחנו 

 ...כמה שיותר כסף
 

 89% כמערכת החזרי המע"מ שלנו מגיעה ל

הצלחה ומביאה איתה יתרונות רבים על פני כל 

 .אירופהמ להחזרי מע"מאפשרות אחרת 

 עמלה על בסיס הצלחה בלבד!

 

 

 

 

 

 ?למה שתבחרו בנו

 אפשרות החזר גבוהה

המדיניות שלנו היא לדרוש החזר בגין כל הוצאה שהחברה 
 .חשבונית הנמוכה ביותרה כוללזכאית לה 

 
 עמלות נמוכות

 .העמלות שלנו הן מהנמוכות ביותר
 

 ללא התעסקות

  ,החשבוניות את העבודה ממיון כםהצוות שלנו יעשה עבור
דרך עיבוד והגשת התביעה ועד להגעת ההחזר ישירות 

 .כםלחשבון הבנק של
 

 שקיפות

לעקוב אחר התהליך באמצעות מערכת מעקב  ותוכל

 .התביעות שלנו

 

 

מהוצאות  52%קבלו חזרה עד 

 הנסיעה שלך באירופה

אנחנו כאן כדי לסייע לכם לקבל חזרה עלויות מע"מ 

 דוגמאות למע"מ שניתן לקבל חזרה:  בינלאומיות.

 לינה במלונות, ארוחות, השכרת רכב, דלק, 

 בחו"ל. תערוכות ועלויות משרדכנסים, 

 

החברות זכאיות לקבל חזרה  מרביתהעובדה ש למרות

הדרוש אין הזמן או הידע  רבות מע"מ בינלאומי לחברות

 .את ההחזרים בצורה יעילה כדי לקבל

 

אנחנו כאן כדי לפתור את הבעיות הללו ולספק לכם את 

המע"מ הבינלאומיים. יש לנו יחסי  יהפתרון להחזר

רופה עבודה מצוינים עם כלל משרדי המע"מ ברחבי אי

ואתם יכולים להיות בטוחים שהחזרי המע"מ שלכם 

 מטופלים בצורה מקצועית ויעילה בידי המומחים בתחום.

 

סיכון. המדיניות שלנו  אפסאנחנו מציעים ללקוחותינו 

היא ללא החזר אין עמלה ונחייב לקוחותינו על בסיס 

 הצלחה בלבד.
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 ארוחות, השכרת רכב,  -98%

דלק, מוניות, תחבורה ציבורית, 

שירותים מקצועיים, כנסים 

 ותערוכות וחיובים בינחברתיים.

 בתי מלון. -7%

 

 גרמניה:

  
 ארוחות, בתי מלון,  -52%

השכרת רכב, דלק, כנסים 

 ותערוכות וחיובים בינחברתיים.

 

 

 אנגליה:
 

השכרת רכב, דלק,  -59%

מוניות, שירותים מקצועיים, 

כנסים ותערוכות וחיובים 

  בינחברתיים.

 ה ציבורית.בתי מלון ותחבור -6%

 הולנד:

 :דוגמאות להחזרי מע"מ

 תהליך החזר המע"מ:

 .בחינת ההוצאות הניתנות להחזר 

 .הכנת המסמכים הדרושים 

 .הגשת המסמכים לכל מדינה על פי דרישותיה 

 .מעקב ובדיקת תביעת החזר המע"מ עם הגוף הרלוונטי 

 .בדיקה כי החזר מע"מ הגיע לחשבון הלקוח 
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