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Listă de prețuri pentru obținerea rambursării impozitelor din Marea Britanie* 
 
Descrierea acțiunii Taxă ** 

Rambursarea impozitului din Marea Britanie (taxă minimă)*** 

sau 

Rambursarea impozitului din Marea Britanie (taxă procentuală)*** 

Acțiuni asociate procesării prețului taxei: 
• procesarea cererilor de rambursare a impozitelor, 
• 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. 

297 RON  
(dacă dacă excedentul fiscal este 
mai mic de 2.270 RON sau din 
motive menționate în contract) 

13,08 % din suma admisă 
(dacă excedentul fiscal este mai 
mare de 2.270 RON) 

În cazul în care clientul nu cunoaște sau nu are NIN (numărul asigurării), percepem o taxă 
suplimentară 297 RON 

Solicitarea formularul P60 / P45 lipsă de la angajator, solicitarea unui istoric de lucru de la oficiul 
fiscal britanic sau obținerea unui alt document privind venitul şi impozitul plătit 

• prețul este valabil pentru solicitarea unui document lipsă 
197 RON 

Recurs împotriva deciziei oficiului fiscal britanic 297 RON 

Taxa de consultanță pe lângă serviciile furnizate în legătură cu procesarea cererii 197 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. 
*** Vă facturăm numai una din taxe, sau cea minimă, sau procentual în funcție de mărime impozitelor rambursate. 
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