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Listă de prețuri pentru obținerea indemnizațiilor și alocațiilor din Austria* 
  

Taxele din pachet se aplică acțiunilor pentru decizia privind cererea. 
Pachet de servicii 

BASIC 
Pachet de servicii 

MEDIUM 
Pachet de servicii 

PREMIUM 

Taxă ** 897 RON 1.297 RON 1.397 RON 
Consultanță înainte de depunerea cererii privind alocațiile pentru copii din 
Austria și pe parcursul prelucrării acesteia    
Prelucrarea cererii privind alocațiile pentru copii din Austria și transmiterea 
acesteia împreună cu anexele obligatorii la autoritatea competentă 
austriacă prin poștă 

   

Taxe poștale    

Verificarea primirii cererii la autoritatea fiscală austriacă     
Verificarea prin telefon a procesării cererii la autoritatea fiscală austriacă 
după 6 luni de la trimiterea cererii    
Prelucrarea unui răspuns la un document din partea autorității fiscale 
austriece privind o cerere de alocații pentru copii din Austria    
Verificarea prin telefon a procesării cererii la autoritatea fiscală austriacă în 
fiecare semestru    
Procesarea răspunsurilor la toate documentele de la autoritatea fiscală 
austriacă    

Solicitarea unui certificat de la un angajator austriac    

Prelucrarea unui document oficial la inițiativa clientului    
Cererea privind alocațiile pentru copii din Austria pentru următorul copil 
nou-născut    

 
LISTĂ DE PREȚURI PENTRU ALTE SERVICII 

pentru clienții pentru care cererea de alocație pentru copii din Austria a fost procesată  
de societatea TAX JOBS LEGAL RO SRL 

Descrierea acțiunii Taxă ** 
Prelucrarea unui răspuns la un document din partea autorității fiscale austriece privind o cerere de alocații 
pentru copii 297 RON 

Solicitarea unui certificat de la un angajator austriac 197 RON 

Prelucrarea unui document oficial la inițiativa clientului, respectiv a unui document pentru o altă 
autoritate străină 297 RON 

Procesarea documentelor pentru verificarea dreptului la alocațiile pentru copii deja primite 697 RON 

Apel împotriva deciziei autorității fiscale austriece privind alocațiile pentru copii 397 RON 

Consultanță de specialitate prin telefon sau prin prezența personală (de ex. în legătură cu primirea 
documentului oficial de la autoritatea fiscală austriacă referitoare la indemnizațiile pentru copii) 

197 RON  
pentru fiecare jumătate de 
oră începută  

Consiliere de specialitate prin transmiterea unui e-mail cu explicarea procedurii pentru a răspunde la 
documentul oficial 397 RON 

Contactarea telefonică a oficiului fiscal austriac – preț pentru o convorbire 197 RON 

Alte acțiuni nemenționate aici În baza acordului scris 
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LISTĂ DE PREȚURI PENTRU ALTE SERVICII 
pentru clienții pentru care cererea de alocație pentru copii din Austria nu a fost procesată  

de societatea TAX JOBS LEGAL RO SRL 

Descrierea acțiunii Taxă ** 

Prelucrarea unui document oficial la inițiativa clientului 397 RON 

Procesarea documentelor pentru verificarea dreptului la alocațiile pentru copii deja primite 897 RON 

Apel împotriva deciziei autorității fiscale austriece privind alocațiile pentru copii 497 RON 

Consultanță de specialitate prin telefon sau prin prezența personală (de ex. în legătură cu primirea 
documentului oficial de la autoritatea fiscală austriacă referitoare la indemnizațiile pentru copii) 

297 RON  
pentru fiecare jumătate de 
oră începută 

Consiliere de specialitate prin transmiterea unui e-mail cu explicarea procedurii pentru a răspunde la 
documentul oficial 497 RON 

Procesarea răspunsului pentru un document de la autoritatea fiscală austriacă și transmiterea acestuia la 
autoritatea străină  497 RON 

Contactarea telefonică a oficiului fiscal austriac – preț pentru o convorbire 97 RON 

Alte acțiuni nemenționate aici În baza acordului scris 

 
 Sancțiuni 

Prima notificare (în cazul neplății facturii emise până la data scadenței) 20 RON 

A doua notificare (în cazul neplății facturii emise după data scadenței primei notificări) 40 RON 

Amendă contractuală 497 RON 

Dobândă 0,05 % / zi din suma datorată 

Dobândă pentru arierate - legal 5 % pe an din suma datorată 

Rambursarea forfetară a cheltuielilor asociate cu colectarea datoriilor 197 RON 

Note: 
* Lista de prețuri este valabilă de la 01.08.2021, schimbarea activităților și taxelor rezervate. 
** Societatea TAX JOBS LEGAL RO SRL nu este plătitor de TVA, iar prețurile sunt menționate fără TVA. 
 

Prestator:  _____________________________________   
  Director, Mgr. Milan Polician  
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