Het BTW huis
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Sinds 1985 is BTW
en meer specifiek
buitenlandse BTW
onze kernactiviteit

In de tussenliggende jaren zijn wij uitgegroeid tot de
toonaangevende BTW specialist voor het in het buitenland
werkzame bedrijfsleven. Vanuit Het BTW huis® in Doetinchem
worden onze verschillende bedrijfsactiviteiten op BTW gebied
uitgevoerd. Hier werken gekwalificeerde fiscaaljuridische
medewerkers, die tevens native speaker zijn in de belangrijkste
talen. Zij staan garant voor een correcte, kosten-efficiënte
en volledige afhandeling van al uw (buitenlandse) BTW aangelegenheden. Daarnaast zijn wij lid van twee internationale
overkoepelende organisaties op BTW gebied: International
VAT Association (IVA) en VAT Forum.
www.btw.nl
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Onze
werkzaamheden
zijn onder
te verdelen in:

European VAT refund office RETOURTAX: op ‘no cure,
no pay’ basis terugvorderen van buitenlandse BTW of in Nederland
voor in het buitenland gevestigde ondernemingen.
De ingestuurde stukken met buitenlandse BTW worden beoordeeld
op terugvorderbaarheid en aangevuld met de noodzakelijke
onderliggende documenten. Voordat deze worden ingestuurd
ontvangt u een schriftelijke bevestiging van het bedrag dat wij voor
u gaan terugvorderen. De in rekening gebrachte commissie voor
onze dienstverlening is gebaseerd op het daadwerkelijk uitgekeerde
bedrag. Belangrijk is tevens te weten dat ons advies gratis is indien
er geen recht op restitutie bestaat.
VAT Compliance Europe: verzorgen van BTW-aangiften in
alle landen. Dit voor ondernemingen die BTW belastbare omzet/
activiteiten hebben in een ander land, dan daar waar de hoofdvestiging is. Daarnaast verzorgen wij ICL- en Intrastat-opgaven.
Na ontvangst van een digitaal totaaloverzicht van uw in- en verkoopfacturen, kunnen wij uw periodieke aangifte verzorgen. Dit tegen
een gunstig, vast en overzichtelijk tarief. Waarin ook de standaardcontacten met de buitenlandse belastingdienst zijn inbegrepen.
BTW Consult Nederland: voor bedrijfsspecifieke adviesrapporten op BTW-gebied. Zowel nationaal als internationaal.
Daarnaast worden BTW-audits bij opdrachtgevers uitgevoerd.
Of het nu om complexe internationale bedrijfswerkzaamheden gaat
of om ‘intercompany BTW analyses’, van ons ontvangt u een helder
advies tegen een vooraf afgesproken prijs.

Retourtax is buitenlandse BTW.
U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Onze werkwijze is heel transparant. Wij beoordelen
uw specifieke situatie eerst. Vooraf ontvangt u een duidelijke offerte voor onze expertise. Tevens garanderen wij dat het maximaal haalbare voor u gerealiseerd wordt. Uitbesteden bij ons loont zich!
Het BTW Huis
Retourtax - VAT Compliance Europe - BTW Consult Nederland
Hofstraat 22 - 7001 CD Doetinchem
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