
Listă de prețuri

ALEGEȚI-VĂ PACHETUL ȘI SEMNAȚI

Într-adevăr ieftin

347 RON
Sau 13,9% din impozitul rambursat dacă 

excedentul este mai mare sau egal cu 
496€

Marchez acest pachet

Prelucrarea cererii 

Relații clienți 

Calculație preliminară 

Ne vom ocupa de cerere abia după 
1.7, adică în perioada extrasezonieră 

Percepem comisionul minim înaintea 
depunerii cererii

Pentru dumneavoastră prețul scăzut este decisiv și 
nu vă deranjează să așteptați mai mult pentru 

rambursarea impozitelor

Comision minim

Garanția  
celui mai  
mic preț

Exemplu: Dacă excedentul 
dumneavoastră este 1 004 €**, comisionul 
va fi 689,39 RON

Conține:

Favorit

397 RON
Sau 15,9% din impozitul rambursat dacă 

excedentul este mai mare sau egal cu 
497€

Plătiți comisionul abia după obținerea 
impozitului, însă atașamentele trebuie să 

le obțineți singur/-ă

Marchez acest pachet

Comision minim

Plătiți abia 
după 

obținerea 
impozitului

Exemplu: Dacă excedentul 
dumneavoastră este 1 004 €**, comisionul 
va fi 788,58 RON

Comision abia după obținerea 
deciziei de la oficiul fiscal străin 

Corespondeță cu autoritățile până la 
obținerea deciziei de la oficiul fiscal 
străin 

Consultații telefonice cu autoritățile 
străine până la obținerea deciziei 

Ne vom ocupa de cerere în cursul a 
10 zile lucrătoare de la primirea ei

La fel ca „Într-adevăr ieftin” și în plus:

Premiu

437 RON
Sau 18,9% din impozitul rambursat dacă 

excedentul este mai mare sau egal cu 
460 €

Obțineți sprijin pentru obținerea 
atașamentelor și cererea dumneavoastră 

este prelucrată în cel mai scurt timp

Marchez acest pachet

La fel ca „Favorit” și în plus:

Ne vom ocupa de cerere în cursul a 1 
până la 5 zile lucrătoare de la 
primirea ei 

Solicitarea formularului E9 (UE/
SEE)* 

Solicităm 1 document lipsă de la 
angajator

CELE MAI SOLICITATE

Comision minim

Obțineți 
atașamentele 

necesare

Exemplu: Dacă excedentul 
dumneavoastră este 1 004 €**, comisionul 
va fi 937,37 RON

Listă de prețuri pentru servicii complementare

pentru  
fiecare 
oră începută

397 RON
Consultație telefonică și prin e-mail cu agentul 
fiscal și comunicare cu autoritățile străine

02

197 RONCerere de confirmare a formularului E9 (EU/
EWR, UE/SEE) de către ANAF (nu se referă la 
pachetul Premiu)

01 pentru  
acțiune197 RONSolicitarea unei (1) adeverințe lipsă de la 

angajator sau autoritate.
03

SEMNĂTURA DUMNEAVOASTRĂ

X

Percepem numai un comision din impozitul recuperat, sau minim, sau procentual în funcție de valoarea impozitelor rambursate. 
Lista de prețuri Olanda este valabilă de la 01.08.2022, modificarea acțiunilor și a comisioanelor rezervată. 

Societatea Tax Jobs Legal RO SRL nu este plătitor de TVA și prețurile sunt indicate fără TVA 
Condițiile promoției  Garanția celui mai mic preț: https://ro.tj-legal.com/garantam-cel-mai-mic-pret  

* Formularul EU/EWR, UE/SEE este o anexă obligatorie la cererea de rambursare a impozitelor din străinătate. 
**Recalcularea excedentului obținut se va face pe baza cursului actual al Băncii Naționale a României


