
Obsługujemy polskie firmy zaangażowane w międzynarodowe 
projekty skutkujące wydatkami transgranicznymi w UE oraz 

globalnymi wydatkami VAT związanymi z kosztami pracowniczymi. 
 

Global Tax Reclaim może odzyskać dla Ciebie całość kwoty VAT do 
której jesteś uprawniony, upewniając się jednocześnie że pozostajesz 

w zgodności z przepisami o podatku VAT.

Partner od podatku VAT, 
na którym możesz polegać



Usługi w zakresie zgodności z podatkiem VAT dostosowane do 
potrzeb firm koncentrujących się na współpracy międzynarodowej, 
które mogą posiadać wiele podmiotów w wielu jurysdykcjach.
Nasz zespół ekspertów wykorzystuje swoje międzynarodowe doświadczenie i wiedzę w zakresie podatku VAT popartą naszą 
najnowocześniejszą technologią TAX, w celu zapewnienia scentralizowanej usługi zgodności z przepisami dotyczącymi podatku 
VAT dla każdego regionu, w którym działa Twoja firma. Pomyśl o naszym zespole jako o części Twojego zespołu, który poprowadzi 
Cię w czasie poważnych wyzwań w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi podatku VAT jak i w razie drobnych problemów 
dotyczących podatków lokalnych.

Jesteśmy preferowanym partnerem VAT Compliance dla wielu klientów z wielu sektorów przemysłu. Usuwamy ryzyko, zapewniając 
globalną zgodność, potwierdzoną dokładność oraz ścieżki audytu.

Nie musisz wierzyć nam na słowo...
„Global Tax Reclaim znacznie zwiększył sumy ze zwrotu podatku VAT zarówno dla naszego biura centralnego, jak i naszych spółek od czasu 
rozpoczęcia współpracy w 2004 roku do dziś. Wszystko zgodnie z zasadami 8. Dyrektywy UE. O wysokim zaangażowaniu GTR w biznes najlepiej 
świadczy najwyższa jakośc świadczonych usług, ciągłość poprawnej relacji z klientami, co przyczynia się do wzrostu płynności finansowej firmy.”

Europejski Kontroler Finansowy – światowy lider w dostarczaniu rozwiązań w zakresie zrównoważonego żywienia 
roślin, zwierząt i ludzi.

Szeroka znajomość 
branży

Zajmujemy się zawiłościami 
i obowiązkami związanymi z 

podatkiem VAT we 
wszystkich jurysdykcjach 

podatkowych, zapewniając 
wydajność i oszczędności dla 

Twojej firmy.

Doskonała obsługa i 
zorientowanie na klienta

Zapewniamy elastyczne i 
responsywne podejście, aby 

spełnić wszystkie oczekiwania 
naszych klientów.

Całkowite bezpieczeństwo
 i poufność

Stworzyliśmy, wdrożyliśmy i 
utrzymujemy nasz własny 

system zarządzania 
bezpieczeństwem informacji. 

Posiadamy certyfikat ISO 
27001:2013.

Nasz własny Portal 
Klienta (VATVault®)

VATVault® zapewnia 
bezproblemowy dostęp do 

naszego systemu raportowania, 
umożliwiając przeglądanie 
i śledzenie postępu działań 

związanych z przestrzeganiem 
przepisów VAT.

Świadczymy usługi VAT Compliance od ponad 20 lat
Jako preferowany partner w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi podatku VAT dla wielu międzynarodowych 
firm, zapewniamy spokój ducha i pełną zgodność z przepisami, od rejestracji firmy na podatek VAT w innym kraju po 
najbardziej złożone globalne wyzwania związane z zapewnieniem zgodności z przepisami dotyczącymi podatków 
pośrednich.



Krajowy zwrot podatku
Zwrot podatku od wartości dodanej poniesionego z tytułu lokalnych 
podróży służbowych w jurysdykcjach, w których jesteś zarejestrowany 
jako płatnik VAT w Europie, może być czasochłonnym i technicznym 
problemem. Nasz zespół specjalistów natychmiast odzyska w Twoim 
imieniu cały dotychczasowy krajowy podatek VAT. W przyszłości 
będziemy również odzyskiwać Twoje bieżące wydatki na podatek 
VAT kwartalnie. Podobnie jak w przypadku zwrotu transgranicznego 
podatku VAT, otrzymujemy prowizję jako procent skutecznie 
odzyskanego podatku VAT.

Przejrzysty Proces

VATVault® to nasz 
zastrzeżony i bezpieczny 
portal klienta, który 
udostępnia naszym 
klientom pulpity 
nawigacyjne zapewniające 
pełną widoczność 
wszystkich działań, 
postępów w składaniu 
wniosków i potencjalnych 
możliwości odzyskania podatku VAT.

Zwrot zagranicznego 
podatku VAT

Nasz zespół może odzyskać podatek VAT zapłacony 
przez Twoją firmę w regionie UE, jeśli Twoja firma 
nie jest zarejestrowana jako płatnik VAT w tych 
jurysdykcjach.

Usługa ta obejmuje zwrot podatku VAT od podróży 
międzynarodowych związanych z wizytami klientów, 
placówek i dostawców, wraz z podatkiem VAT za 
spotkania, instrumenty motywacyjne, konferencje 
i wydatki związane z wystawami. Odzyskiwalny 
podatek VAT może również obejmować inne wydatki 
niezwiązane z podróżami, takie jak koszty wynajmu 
pomieszczeń i przechowywania, koszty prawne, 
marketingowe jak i koszty biura sprzedaży oraz 
dostawy.

Naszym celem jest odzyskanie całego możliwego 
podatku VAT, ponieważ nasza prowizja opiera 
się na pomyślnym odzyskaniu podatku VAT i jest 
honorarium warunkowym (procent skutecznie 
odzyskanego podatku VAT).

Bezkontaktowa integracja z klientem poprzez chmurę

Nasze elastyczne podejście i technologia pozwalają na bezproblemową integrację z Państwa systemem wewnętrznym w celu optymalizacji 
naszych wysilków minimalizując jednocześnie angażowania Państwa zespołu. Nasi specjaliści do spraw odzyskiwania podatku VAT, 
procesy i zaumatyzowane systemy, integrują się ze wszystkimi narzędziamy do rozliczenia kosztów podróży i fakturowania. Po dokonanym 
procesie konfyguracji, nasz zespoł wdrożeniowy bez problemu wyodrębni dane i przetworzy Twój wniosek o zwrot podatku VAT. Jeśli 
jednak wolisz lub musisz korzstać z tradycyjnego przetwarzania na papierze, nie stanowi to problemu. Odzyskamy lub skopiuemy Twoją 
dokumentację i zapewnimy sprawny proces i szybki wynik zwrotu podatku VAT, aby zaoszczędzić dochody Twojej firmy.

CLIENT PORTAL
®

Odzyskaj do 50% 
dodatkowego 
transgranicznego 
podatku VAT
Wielu naszych nowych klientów odniosło korzyści 
finansowe, odzyskując średnio 50% dodatkowego 
podatku VAT na fakturach za międzynarodowe 
podróże i wydatki pracowników.

Optymalizacja krajowego podatku 
VAT naszych klientów z datą 
wsteczną do 5 lat
Pomagamy naszym klientom w odzyskaniu krajowego podatku VAT 
oraz przychodów z datą wsteczną podlegających zwrotowi.



T: +48 22 153 0563  E: jbabic@globaltaxreclaim.com  W: www.globaltaxreclaim.pl

Head Quarters
Northwood Business Park, Santry, 

Dublin, D09 XC81, Ireland.

Polish Office
ul. Chmielna 73B/14, 00-801

Warszawa, Polska.
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Skontaktuj się z naszymi eskpertami od podatku VAT
Zadzwoń pod +48 22 153 0563 lub napisz na jbabić@globaltaxreclaim.com

Współpraca z Global Tax Reclaim

VAT wpływa na codzienne transakcje
biznesowe. Przedsiębiorstwo, które nie
przestrzega przepisów VAT, jest narażone
na rzeczywiste ryzyko nałożenia kar i
odsetek.

Skontaktuj się z nami w sprawie
Kontroli stanu Vat i zminimalizuj ryzyko
otrzymania kar podatkowych.

Potrafimy zbudować długoterminowe relacje, przez ostatnie siedemnaście lat pozyskiwaliśmy klientów, którzy pozostali z nami przez 
cały okres ich wzrostu i rozwoju biznesowego. Jako irlandzka firma zarządzana globalnie dostarczamy rozwiązania w zakresie usług 
podatkowych. Jesteśmy zaufanym globalnym partnerem dla firm, które cenią sobie orientację na klienta i profesjonalną obsługę.

Nasza siedziba główna, w tym Centrum Przetwarzania Danych, znajdują się w Dublinie w Irlandii. Pozostałe siedziby usytuowane 
są w Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Chorwacji, Włoszech i Izraelu. Nasz zespół to ponad czterdzieści wysoce utalentowanych 
i oddanych profesjonalistów, którzy mają średnio ponad dziesięcioletnie doświadczenie. Dzięki wykorzystaniu najlepszych praktyk, 
sprawdzonych procesów i ciągłych ulepszeń oraz najnowocześniejszych technologii oszczędzających czas i koszty jesteśmy partnerem 
wdrążającym kompleksowe rozwiązania dotyczące rozliczeń podatkowych VAT.


