Tel: +40 312 296 488

e-mail: romania@tj-legal.com

Listă de prețuri pentru obținerea indemnizațiilor și alocațiilor din Olanda*
BASIC

BASIC plus

PREMIUM

597 RON

897 RON

997 RON

Consultanță înainte de depunerea cererii și pe parcursul prelucrării acesteia







Prelucrarea cererii privind alocațiile pentru copii din Olanda și transmiterea
acesteia împreună cu documentele obligatorii la autoritatea olandeză SVB
prin poștă







Taxe poștale







Verificarea prin telefon a procesării cererii la autoritatea olandeză SVB
după 3 luni de la trimiterea cererii





Prelucrarea unui formular suplimentar de la autoritatea olandeză SVB





Taxele din pachet se aplică acțiunilor pentru decizia privind cererea.

Taxă **

Verificarea prin telefon a procesării cererii la autoritatea olandeză SVB
trimestrial
Prelucrarea tuturor formularelor suplimentare de la autoritatea olandeză
SVB




Prelucrarea documentului trimis recomandat prin poștă la autoritatea SVB



Trimiterea unei confirmări a vizitei școlare la autoritatea SVB



Comunicarea prin telefon cu oficiul român al muncii



Notificarea de încetare a angajării înainte de închiderea cererii



Verificarea prin telefon a emiterii numărului BSN pentru partener/ă, soț/ie



Apel împotriva unei decizii negative


Listă de prețuri pentru alte servicii

Descrierea acțiunii

Taxă **

Prelucrarea unui formular de o pagină primit de la autoritatea SVB

97 RON

Prelucrarea unui formular de 2 la 4 pagini primit de la autoritatea SVB

197 RON

Comunicarea prin telefon cu oficiul român al muncii

97 RON

Comunicarea prin telefon cu autoritatea SVB / Belastingdienst

97 RON

Prelucrarea documentului trimis recomandat prin poștă la autoritatea SVB, modificarea contului bancar

197 RON

Prelucrarea alocațiilor duble pentru copil / copii cu dizabilități grave

897 RON

Alte acțiuni care nu sunt menționate în lista de prețuri

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:

*

**

Prestator:

Lista de prețuri este valabilă de la 01.06.2021, schimbarea activităților și taxelor rezervate.
Societatea TAX JOBS LEGAL RO SRL nu este plătitor de TVA, iar prețurile sunt menționate fără TVA.

_____________________________________
Director, Mgr. Milan Polician

