
 

                    ПРЕЗЕНТАЦИЯ                     ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ВОДЕЩАТА КОМПАНИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЦИ В ЕВРОПА ВОДЕЩАТА КОМПАНИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЦИ В ЕВРОПА 



 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ВОДЕЩАТА КОМПАНИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЦИ В ЕВРОПА ВОДЕЩАТА КОМПАНИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЦИ В ЕВРОПА 

ВердеТакс е новосъздадена компания, чиято цел е предлагане на услуги за 

възстановяване на данъци в световен мащаб. Имаме повече от 14 години комбиниран 

опит в областта на финансите, обслужване на клиенти, маркетинг и продажби. Нашите 

специалисти имат индивидуален подход към клиентите и винаги предоставят 

качествена информация относно данъците им, в зависимост от специфичните данъчни 

разпоредби. Нашата компания има повече от 200 партньора по целия свят и техния 

брой постоянно се увеличава. Всяка година ВердеТакс разработва нови държави с цел 

да отговори на нуждите на данъкоплатеца. 

ВердеТакс е новосъздадена компания, чиято цел е предлагане на услуги за 

възстановяване на данъци в световен мащаб. Имаме повече от 14 години комбиниран 

опит в областта на финансите, обслужване на клиенти, маркетинг и продажби. Нашите 

специалисти имат индивидуален подход към клиентите и винаги предоставят 

качествена информация относно данъците им, в зависимост от специфичните данъчни 

разпоредби. Нашата компания има повече от 200 партньора по целия свят и техния 

брой постоянно се увеличава. Всяка година ВердеТакс разработва нови държави с цел 

да отговори на нуждите на данъкоплатеца. 

МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДАНЪЦИ  МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДАНЪЦИ  

НИЕ СМЕ ЕКСПЕРТИ ВЪВ ВРЪЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ОТ: НИЕ СМЕ ЕКСПЕРТИ ВЪВ ВРЪЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ОТ: 

САЩ, Великобритания, Ирландия, Канада, 

Холандия, Австралия, Нова Зеландия. 

 

САЩ, Великобритания, Ирландия, Канада, 

Холандия, Австралия, Нова Зеландия. 

 

ВСЯКА ГОДИНА ВЕРДЕТАКС РАЗРАБОТВА НОВИ ДЪРЖАВИ С ЦЕЛ ДА 

ОТГОВОРИ НА НУЖДИТЕ НА ДАНЪКОПЛАТЕЦА. 

ВСЯКА ГОДИНА ВЕРДЕТАКС РАЗРАБОТВА НОВИ ДЪРЖАВИ С ЦЕЛ ДА 

ОТГОВОРИ НА НУЖДИТЕ НА ДАНЪКОПЛАТЕЦА. 



 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ВОДЕЩАТА КОМПАНИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЦИ В ЕВРОПА ВОДЕЩАТА КОМПАНИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЦИ В ЕВРОПА 

МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДАНЪЦИ  МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДАНЪЦИ  

Ако не ви допада интернет линка, можем да ви предложим 

прости регистрационни пакети,  които да раздавате на клиенти-

те си в момента, когато пристигнат. От тук нататък поема- 

ме ние, за да отговорим на всички въпроси. 

Най-лесният начин да започнете процеса по възстановява- 

не на данък общ доход! 

ВердеТакс предоставя на всичките си партньори безплатни 

рекламни материали – плакати и брошури. Ние ценим време- 

то и парите Ви и за нас най-важното е да осигурим пълно об-

служване - от началото до края, когато клиентите получат 

данъците си. 

Ако не ви допада интернет линка, можем да ви предложим 

прости регистрационни пакети,  които да раздавате на клиенти-

те си в момента, когато пристигнат. От тук нататък поема- 

ме ние, за да отговорим на всички въпроси. 

Най-лесният начин да започнете процеса по възстановява- 

не на данък общ доход! 

ВердеТакс предоставя на всичките си партньори безплатни 

рекламни материали – плакати и брошури. Ние ценим време- 

то и парите Ви и за нас най-важното е да осигурим пълно об-

служване - от началото до края, когато клиентите получат 

данъците си. 

ОТЛИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ НА РАЗЛИЧНИ ЕЗИЦИ ОТЛИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ НА РАЗЛИЧНИ ЕЗИЦИ 

Разполагаме с професионален екип от опитни и квалифицирани експерти, готови да осигурят  

бързи, прецизни и надеждни услуги.  

Нашите посветени специалисти говорят над 10 езика, включително: 

Разполагаме с професионален екип от опитни и квалифицирани експерти, готови да осигурят  

бързи, прецизни и надеждни услуги.  

Нашите посветени специалисти говорят над 10 езика, включително: 

английски, български, турски, полски, румънски, немски, чешки, 

словашки, руски, испански. 

английски, български, турски, полски, румънски, немски, чешки, 

словашки, руски, испански. 

     ОНЛАЙН ВАРИАНТ      ОНЛАЙН ВАРИАНТ 
         Как работи?          Как работи? 

Като наш партньор, вие ще получите личен линк, където всички ваши клиенти могат да се 

регистрират директно. Единственото което трябва да направите, е да рекламирате услугите ни на 

настоящите и потенциалните си клиенти, използвайки нашите линкове/мрежова система/рекламни 

материали и др. От своя страна ние ще ви дадем комисионна за всеки клиент - толкова е просто. 

Като наш партньор, вие ще получите личен линк, където всички ваши клиенти могат да се 

регистрират директно. Единственото което трябва да направите, е да рекламирате услугите ни на 

настоящите и потенциалните си клиенти, използвайки нашите линкове/мрежова система/рекламни 

материали и др. От своя страна ние ще ви дадем комисионна за всеки клиент - толкова е просто. 

Това означава никакви усилия от ваша страна, без бюрокрация и загуба 

на време!! 

Това означава никакви усилия от ваша страна, без бюрокрация и загуба 

на време!! 

     ОФЛАЙН ВАРИАНТ      ОФЛАЙН ВАРИАНТ 
         Как работи?          Как работи? 



 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ВОДЕЩАТА КОМПАНИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЦИ В ЕВРОПА ВОДЕЩАТА КОМПАНИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЦИ В ЕВРОПА 

МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДАНЪЦИ  МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДАНЪЦИ  

     КАК РАБОТИМ      КАК РАБОТИМ 

         How does it work?          How does it work? 

СТЪПКА 5 СТЪПКА 5 
СТЪПКА 1 СТЪПКА 1 

ПАРТНЬОРЪТ ПОПУЛЯРИ- 

ЗИРА УСЛУГИТЕ НИ 

ПАРТНЬОРЪТ ПОПУЛЯРИ- 

ЗИРА УСЛУГИТЕ НИ ПАРТНЬОРЪТ ПОЛУЧАВА 

КОМИСИОННА 

ПАРТНЬОРЪТ ПОЛУЧАВА 

КОМИСИОННА 

СТЪПКА 2 СТЪПКА 2 
КЛИЕНТЪТ СЕ РЕГИСТРИРА, 

ПОПЪЛВАЙКИ НАШАТА 

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА 

КЛИЕНТЪТ СЕ РЕГИСТРИРА, 

ПОПЪЛВАЙКИ НАШАТА 

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА 

СТЪПКА 3 СТЪПКА 3 
VERDETAX.COM СЕ 

СВЪРЗВА С КЛИЕНТА И 

ОБРАБОТВА ЗАЯВЛЕНИЕТО 

VERDETAX.COM СЕ 

СВЪРЗВА С КЛИЕНТА И 

ОБРАБОТВА ЗАЯВЛЕНИЕТО 

СТЪПКА 4 СТЪПКА 4 
КЛИЕНТЪТ ПОЛУЧАВА 

ДАНЪЦИТЕ СИ 

КЛИЕНТЪТ ПОЛУЧАВА 

ДАНЪЦИТЕ СИ 



 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ВОДЕЩАТА КОМПАНИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЦИ В ЕВРОПА ВОДЕЩАТА КОМПАНИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЦИ В ЕВРОПА 

МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДАНЪЦИ  МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДАНЪЦИ  

     КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ НА СВОИТЕ ПАРТНЬОРИ      КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ НА СВОИТЕ ПАРТНЬОРИ 

     ONLINE OPTION      ONLINE OPTION 

         How does it work?          How does it work? 

Услуга, която можете да предложите, за да разширите бизнеса си или за да започнете нов! 

Предлагайки възстановяване на данък общ доход, ще бъдете по-конкурентни, защото обхвата 

на услугите и продуктите ще се разшири без никакви допълнителни разходи! 

Освободена от такси комисионна за всеки клиент, който ни изпратите 

ВердеТакс ще Ви изплати комисионна за всеки изпратен клиент, без значение размера на 

възстановените данъци и ще можете да изтеглите парите си по всяко време. 

Отворено бизнес споразумение без Краен срок 

Винаги сме готови да се конкурираме и сме отворени за преговори. 

100% прозрачност и  24/7 онлайн администрация 

Всеки партньор получава незабавен достъп до нашата система. Там може да следите 

актуалната информация за комисионите на клиентите, плащания, и т.н., за да сте сигурни, че 

ще получите комисионната си; нямаме какво да крием! 

Атрактивни промоции, които ще се харесат на Вашите клиенти 

Периодично организираме специални промоции за нашите партньори и клиенти. По този 

начин гарантираме, че това партньорство ще бъде винаги конкурентно. 

Безплатни рекламни материали за услугата за възстановяване на данъци 

Популяризираме нашите услуги с рекламни материали - плакати, брошури, уеб банери и т.н. 

Без инвестиция, без усилия, без документи – ще направим всичко вместо вас 

Изисква се единствено да рекламирате новата услуга, която предлагате. Ние ще се справим с 

всичко останало! 

Близки отношения между ВердеТакс, партньори и клиенти 

Вярваме, че ако искаме да изградим успешно сътрудничество със своите партньори, ние 

трябва да сме близо до тях и да предлагаме професионално и комплексно обслужване! 

Услуга, която можете да предложите, за да разширите бизнеса си или за да започнете нов! 

Предлагайки възстановяване на данък общ доход, ще бъдете по-конкурентни, защото обхвата 

на услугите и продуктите ще се разшири без никакви допълнителни разходи! 
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всичко останало! 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ВОДЕЩАТА КОМПАНИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЦИ В ЕВРОПА ВОДЕЩАТА КОМПАНИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЦИ В ЕВРОПА 

МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДАНЪЦИ  МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДАНЪЦИ  

     КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ НА ВАШИТЕ КЛИЕНТИ      КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ НА ВАШИТЕ КЛИЕНТИ 

     ONLINE OPTION      ONLINE OPTION 

         How does it work?          How does it work? 

Личен профил за всеки клиент 

Всеки клиент има профил за проследяване на статуса си 24/7. Клиентът може да види какво е 

развитието по случая, да променя личната информация и да качва документи директно на 

нашия уебсайт. 

Постоянна връзка между  ВердеТакс и местните данъчни органи 

ВердеТакс е в постоянен контакт с местните данъчни служби, за сме сигурни, че клиентът ще 

получи най-високата законна сума за възможно най-кратко време. 

Подмяна на липсващи документи 

Ако клиентът не разполага с някой от необходимите документи, ние можем да предложим 

услуга по възстановяването им. Можем да се свържем с работодателя от името на клиента и да 

изискаме документите. 

Бързо и евтино инкасиране на чекове 

Увереност в получаване на възстановените данъци – в 99% от случаите връщаме 100% от пла-

тените данъци 

90% от клиентите ни получават федералните си данъци от 35 до 40 дни от момента, в който са 

кандидатствали 

Пълно съдействие 

Клиентът може да се свържете с нас по всяко време и да поиска информация за възстановява-

нето. Ще се радваме да отговорим на всички въпроси, свързани с данъците, местни законови 

изисквания и спецификации по възстановяване им и т.н. 

Клиентите могат да се свържат с нас абсолютно безплатно 

* да се обадят на международните ни телефонни номера | * да се обадят безплатно по Skype 

да се обадят безплатно директно от нашата интернет страница | * да използват нашия онлайн 

чат | * да използват нашата 24/7 информационна система | * да ни изпратят съобщение във 

Facebook 
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чат | * да използват нашата 24/7 информационна система | * да ни изпратят съобщение във 

Facebook 



 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ВОДЕЩАТА КОМПАНИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЦИ В ЕВРОПА ВОДЕЩАТА КОМПАНИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЦИ В ЕВРОПА 

МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДАНЪЦИ  МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДАНЪЦИ  

     СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ      СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ 

100% ПРОЗРАЧНОСТ –  САМО С ВЕРДЕТАКС 100% ПРОЗРАЧНОСТ –  САМО С ВЕРДЕТАКС 

Като наш партньор, ще имате постоянен достъп до нашата система за администрация. Ще 

получите потребителско име и парола и 24/7 достъп. 

В системата ще виждате списък с финансите, комисионните, тегления и извлечения. Ще имате 

достъп до информация за статуса на процеса на възстановяване на всеки клиент. 

 

Като наш партньор, ще имате постоянен достъп до нашата система за администрация. Ще 

получите потребителско име и парола и 24/7 достъп. 

В системата ще виждате списък с финансите, комисионните, тегления и извлечения. Ще имате 

достъп до информация за статуса на процеса на възстановяване на всеки клиент. 

 

ВердеТакс е единствената компания за възстановяване на данъци, което 

не само предлага, но и гарантира 100% пълна прозрачност за своите 

партньори и клиенти! 

 

Ние Ви предлагаме: 

ВердеТакс е единствената компания за възстановяване на данъци, което 

не само предлага, но и гарантира 100% пълна прозрачност за своите 

партньори и клиенти! 

 

Ние Ви предлагаме: 

- Вход за партньори 

- Вход за клиенти 

- 24/7 онлайн администрация 

- Личен профил за проследява- 

  не на статуса 

- Вход за партньори 

- Вход за клиенти 

- 24/7 онлайн администрация 

- Личен профил за проследява- 

  не на статуса 


