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VerdeTaks dünya çapında vergi iadeleri hizmeti veren yeni kurulmuş bir şirkettir. Şirketimiz 

finansal, müşteri hizmetleri, pazarlama ve satış alanlarında 14 yıldan fazla bir deneyime 

sahiptir. Uzmanlarımızın müşterilere karşı bireysel yaklaşımı olup özellikle müşterilerimizin 

vergileri hakkında vergi hükümlerine bağlı olarak kaliteli bilgi aktarımı yapmaktadır. 

Firmamızın bünyesinde dünya çapında 200’den fazla partner bulunmakta ve bu sayı sürekli 

artmaktadır. VerdeTaks vergi ödeyenlere yardım  niyeti ile her yıl yeni ülkeler arayışındadır. 
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Eğer web balantısı istemiyorsanız,  müşterilerinize daha kolay kayıt 

seçeneği sağlayacak paketler önerebiliriz. Geri kalan işlemlerden biz 

sorumlu olacağız. 

En kolay şekilde başlamak istiyorsanız  ilk olarak genel gelir 

vergilerinin iadesini yapmak olacaktır. 

VerdeTax tüm partnerlerine ücretsiz posterler,  broşürler 

(reklam materialleri) sunmaktadır. Zamanınıza ve paranıza değer 

vermekteyiz. Bizim için en önemlisi baştan sona kadar 

müşterilerin vergi iadeleri süresince  size katkıda bulunmak. 
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Deneyimli ve yetenekli uzmanlardan oluşan profesyonel ekibimiz ile doğru, hızlı ve güvenilir bir hizmet 
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Partnerimiz olarak, tüm müşterilerinizin size dogrudan kayıt yapabilmesi için özel web balantınız olacaktır. 

Tek yapmanız gereken bizim reklam materiallerini ve linkleri (network sistemi) kullanarak mevcut ve 

potansiyel müşterilerinize hizmetlerimizi tanıtmak. Buna karşılık size her müşteri için komisyon 

verilecektir. 
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     ONLINE OPTION      ONLINE OPTION 

         How does it work?          How does it work? 

Sunacağımız hizmet ile yeni bir başlangıc yapabilir veya işinizi büyütebilirsiniz 

Genel gelir vergi iadesi sunarken daha emin olacaksınız, çünkü hizmet ve ürün geliştirme kapsamında 

hiçbir gideriniz olmayacaktır. 

Bize gönderdiğiniz her müşteri için komisyon ücretinden muhafsınız 

VerdeTax size vergi iadesinin büyüklüğüne bakmadan her bir müşteri için komisyon  ödeyecek ve 

istediğiniz zaman paranızı kullanabileceksiniz. 

Süre sınırı olmaksızın açık sözleşme 

Biz her zaman rekabete hazır ve müzakereye açığız. 

%100 şeffaflık ve 24/7 online yönetim 

Partnerlerimiz sistemimizde anlık erişime sahiptir. Sistemimizde müşteri komisiyonları, ödemeler gibi 

güncel bilgileri takip edebilirsiniz. Sizden gizleyecek hiç birşeyimiz yoktur! 

Müşterilerinizin ilgisini çekecek cazip promosyonlar 

Periodik olarak partnerlerimiz ve müşterilerimiz için organizasyonlar, özel promosyonlar  

yapmaktayız. Bu şekilde aramızdaki iş ortaklığının rekabetçi olacağını garantiliyoruz. 

Hizmet vergi iadesi için ücretsiz tanıtım malzemeleri 

Hizmetlerimizi reklam ajandaları aracılığı ile tanıtıyoruz – posterler, broşürler vb. 

Yatırımsız, Çabasız, Belgesiz - sizin için her şeyi yapacağız 

Tarafımızdan size sunulan yeni hizmetin reklamını yapmaktayız. Geri kalan işlemler ile biz 

ilgileneceğiz. 

VerdeTaks, iş ortakları ve müşteriler arasında yakın bir ilişki 

Partnerlerimiz ile başarılı bir işbirliği inşa etmek istiyorsak eger,  onlara yakın olmak ve profesyonel ve 

kapsamlı hizmet sunmak gerektiğine inanıyoruz. 
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         How does it work?          How does it work? 

Her müşteri için kişisel profil 

Her müşteri 24/7 durumunu takip etmek için bir müşteriye özel profile sahip olacaktır. Müşteri durum 

hakkında gelişmeleri görebilir, özel bilgileri değiştirebilir ve sistemimize evrak yüklemesi yapabilir. 

VerdeTaks ve yerel vergi makamları arasındaki sürekli iletişim 

VerdeTaks müşterimizin en büyük kanunsal miktari en kısa sürede alabilmesi için sürekli yerel vergi 

makamları ile iletişim halindedir. 

Eksik evrakların ilavesi 

Eğer müşterimizin bazı eksik evrakları var ise evrakların ilavesi için bazı hizmetler sunabiliriz. Sizin 

adınızdan şirketle görüşerek gerekli evrakları isteyebiliriz. 

Hızlı ve ucuz çek tahsilatı 

Güvenli bir şekilde vergilerin iadesi - 99% oranda müşterilerimizin vergileri 100% ödenmektedir 

Başvuran müşterilerimizin  90%  35-40 gün içerisinde Federal vergilerni almaktadır 

Tam işbirliği 

Müşteriler her zaman bizim ile iletişime geçerek iadeler hakında bilgi alabilir. Tarafımıza yöneltilen 

vergiler, yerel yasal gereklilikler ve iadeler şartnameleri hakkındaki sorularınıza memnuniyet ile cevap 

vereceğiz. 

Müşterilerimiz ücretsiz olarak bizimle temasa geçebilir 

1) uluslararası telefon numaralarımızdan arayarak 

2) Skype üzerinden ücretsiz arayarak 

3) doğrudan web sitemizden ücretsiz arayarak 

4) online chat kullanarak 

5) 24/7 Bilgi Sistemimizi kullanarak 

6) Facebook'tan bize mesaj göndererek 
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100 ŞEFFAFLIK - SADECE VERDETAKS ‘ile 100 ŞEFFAFLIK - SADECE VERDETAKS ‘ile 

Bizim partnerimiz olarak sistemimize direkt erişime sahip olacaksınız. Size verilecek olan kullanıcı adı ve 

şifre ile 24/7 erişime sahip olacaksınız. Her müşterinin kendine özel statüsüne erişme imkanı olacaktır. 

Sisteme girdiğinizde finans, komisyon ve çekimler hakkında bilgi edinebilirsiniz.  
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ve garanti veren tek firmadır. 
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