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Listă de prețuri pentru obținerea alocațiilor pentru copii din  Marea Britanie * 
 

Descrierea acțiunii Taxă ** 

Prelucrarea cererii privind alocațiile pentru copii din Marea Britanie  

Acțiuni asociate procesării prețului taxei 
• procesarea cererii și depunerea la biroul din Marea Britanie, 
• activitatea de consiliere înainte și după depunerea cererii, 
• traducerea calculelor și a documentelor primite de la biroul fiscal străin  
• comunicare prin telefon, e-mail și corespondență cu clientul și biroul fiscal;  
• activitatea de arhivare a cererii prelucrate, conform legii, 
• taxe poștale. 

597 RON 

Consultare telefonică cu biroul străin după închiderea cererii 
• cu privire la scrisorile primite după închiderea cererii 97 RON 

Prelucrarea corespondenței primite după închiderea  cererii 
• de exemplu adăugarea / schimbarea contului bancar, 
• adăugarea / schimbarea adresei, 
• întrebări suplimentare, 
• și alte documente cu o singură pagină. 

97 RON  

Prelucrarea formularelor suplimentare de la autoritățile britanice după închiderea cererii 
• de exemplu formular de informare pentru copii, 
• confirmare de la școală, 
• pensie alimentara, 
• și alte documente de două până la patru pagini. 

197 RON 

Apel împotriva deciziilor autorităților străine (biroul fiscal) 
• în cazul în care clientul nu este mulțumit de suma stabilită a plății în plus a impozitului. 

297 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: 
* 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. 
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