
Înințată în 2000, RT Tax este una dintre companiile de top din lume în domeniul 
Returnării Taxelor. Ajutăm persoanele să-și ramburseze taxele plătite în Marea 

Britanie, Germania, Austria, Olanda, Irlanda, Norvegia, Danemarca și SUA.

Contactați-ne:

RT TAX Romania

Birouri de reprezentare:

RT TAX Lithuania
Laisves al. 67, Kaunas
LT-44304 Lithuania
E-mail: info@mokesciugrazinimas.lt
Tel.: +370-37-755-211

RT TAX Bulgaria
So�a 1000; bul. Patriarh Evtimii 36 B, 
o�ce 2, Bulgaria
E-mail:  info@vrashtanenadanaci.bg
Tel.: +359 899 925 992
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PARTENERUL DUMNEAVOASTRĂ 
DE NĂDEJDE

str. Petofi Sandor, nr. 2/1, 400610 
Cluj-Napoca, Romania
E-mail: info@recuperareataxelor.ro
Tel: 0744-301-787

RT TAX Poland
Centrum Kwiatkowskiego, ul. 10 lutego 
16, 81-364 Gdynia, lokal B5.01/A
E-mail: poland@rttax.pl
Tel.: +48 58 621 13 60

RT TAX Latvia
Martas iela 5, 8. kab.,
Rīga, LV - 1011
E-mail: info@nodokluatgriesana.lv
Tel.: +37127757221



Suntem bucuroși a avea mai mult de 445 
de reprezentanți în 59 de țări, care ne-au 
ajutat să servim mai multe de 250 000 de 
clienți în cei 15 ani de activitate.

Scopul nostru principal este să �m mai aproape de clienţii noştri, să cunoaştem mai bine 
nevoile lor şi să asigurăm un serviciu profesional şi de încredere. Împărţim experienţa cu 
partenerii noştri în �ecare zi, iar acest lucru duce la asiguarea unui serviu mai bun şi clienţi 
satisfăcuţi. Vă invităm să vă alăturaţi reţelei de parteneri RT TAX şi să folosiţi toate bene�ciile pe 
car ele oferă compania noastră.

Manager atribuit, care vă va instrui și sprijini personalul.
Baza de date online cu statusul clienților dumneavoastră și 
privire de ansamblu asupra comisioanelor.
Pachet de documente pentru rambursarea taxelor ușor de 
completat cu instrucțiuni detaliate.
Link special pentru compania dumneavoastră pe site-ul 
www.rttax.com pentru a putea trimite clienților 
dumneavoastră (pentru promoțiile în desfășurare, 
înregistrarea clienților, calculator de rambursare etc.)
Suport pentru campaniile de marketing online și o�ine.
Materiale de marketing tipărite gratuite.
Curier desemnat gratuit pentru trimiterea internațională a 
documentelor.

Semnaţi contractul de colaborare cu RT TAX.

Serviţi clienţii RT Tax prin acceptarea pachetului de 
documente la biroul dumneavoastră.

Expediaţi documentele către RT TAX.

RT Tax trimite rambursarea taxelor direct către client – 
veţi primi comisioane pentru �ecare caz soluţionat cu 
succes

MODURI DE A ATRAGE NOI CLIENŢI:

Plasaţi banner-ul RT TAX  pe 
website-ul dumneavoastră.

Partajați link-ul special pe pagina de 
Facebook sau pe alte site-uri de 
socializare.

Trimiteți e-mail către clienții 
dumneavoastră.

Asigurați-ne datele clienților 
dumneavoatră, putem să intrăm în 
contact direct cu ei.

BENEFICII PENTRU COMPANIA 
DUMNEAVOASTRĂ:

Venit adițional;
Clienți satisfăcuți;
Serviciu adițional pentru clienții 
dumneavoastră.

BENEFICII PENTRU CLIENȚII 
DUMNEAVOASTRĂ:
Proces legal de rambursare a 
taxelor;
Cea mai mare sumă rambursabilă 
legală;
Fără comision de serviciu dacă nu 
există nicio rambursare;
Banii vor � transferați direct în 
contrul bancar al clientului.
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Dezvoltatea Partenerilor

CUM DEVII PARTENER RT TAX

CUM FUNC ŢIONEAZĂ

BENEFICI ILE  COLABORĂRI I
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