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Sancțiuni 

1. Amendă contractuală 497 RON 

2. Dobândă 0,05% / zi din suma datorată 

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

4. Rambursarea forfetară a cheltuielilor asociate cu colectarea datoriilor 197 RON 

 
Note: 

 Lista de prețuri la Contractul privind achiziția de rambursări de impozite și contribuții din Olanda* 

Descrierea acțiunii Taxă ** 

Rambursarea impozitului din Olanda (taxa minimă) 
sau 
Rambursarea impozitului din Olanda (taxă procentuală) 
Acțiuni asociate procesării prețului taxei: 

 procesarea cererilor de rambursare a impozitelor, 

 activitatea de consiliere înainte și după depunerea cererii, 

 explicarea calculației și 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, 

 apel împotriva deciziei de calcul, care a fost emisă pe baza unei declarații fiscale, care nu 
a fost procesată de societatea noastră, 

 taxe poștale. 

297 RON 
(dacă plata în plus a impozitelor 
este mai mică de 1.917 RON 
sau din motive menționate în 
contract) 
 
 
 
15,48% din suma admisă  
(dacă plata în plus a impozitelor 
este mai mare de 1.917 RON) 

Depunerea unei declarații fiscale olandeze pe zero sau a unei declarații fiscale corective 

 în cazul în care autoritățile fiscale olandeze au solicitat contribuabilului să depună o 
declarație fiscală, chiar dacă contribuabilul nu a obținut în acel an niciun venit în Olanda, 

 în cazul în care autoritățile fiscale olandeze nu acceptă o cerere corectă de rambursare a 
impozitului, pe motiv că solicitantul nu a informat dacă a fost / nu a fost înregistrat 
pentru reședința în Olanda. 

297 RON 
 

Schimbarea statutului fiscal (cererea și transmiterea E9) sau emiterea plății 

 emiterea plății, deoarece clientul a procesat el însuși cererea, a primit o calculație de la 
Belastingdienst, dar nu a primit plata în plus. 

297 RON 
 

Procesarea cererii privind contribuția la asigurările de sănătate (Zorgtoeslag) 497 RON 

Procesarea cererii pentru numărul BSN 

 dacă soțul solicită o indemnizație separată pentru soția căreia nu i s-a atribuit numărul 
BSN 

497 RON 

Procesarea cererilor privind: 

 graficul de rambursare în caz de restanțe la Belastingdienst, 

 înregistrarea partenerului, respectiv, actualizarea stării familiale, 

 amânarea plății în caz de restanțe la Belastingdienst, 

197 RON 

Solicitarea confirmării Jaaropgaaf lipsă sau a altor confirmări de la angajator sau de la autorități 

  altele după semnarea contractului. 

197 RON 

Apel împotriva deciziilor autorităților străine (biroul fiscal și altele) 

 în cazul în care clientul nu este mulțumit de suma stabilită a plății în plus a impozitului, 

 autoritatea fiscală nu a recunoscut cheltuielile solicitate ale clientului în calculul plății în 
plus 

197 RON 

Alte acțiuni care nu sunt menționate în lista de prețuri După semnarea contractului 

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 
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*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. 
 
Oraș/localitate:    Data:   

  

Prestator:   _ Client: X  
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