
Listă de prețuri

ALEGEȚI-VĂ PACHETUL ȘI SEMNAȚI

Într-adevăr ieftin
Prețul mic este decisiv pentru  
dumneavoastră și ați lucrat în 

 Olanda numai câteva luni

337 RON

14,7%

Comision minim

SAU

Comision din contribuția 
obținută sau dacă 
Zorgtoeslag este mai mare 
de 469 €

Exemplu: Dacă Zorgtoeslag-ul 
dumneavoastră este 1 004 €, comisionul 

va fi 725,25 RON**

Marchez acest pachet

Prelucrarea cererii 

Relații clienți prin telefon, e-mail sau 
chat 

Calculație preliminară 

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

Pachetul conține:

Garanția celui mai mic preț

Favorit
Plătiți comisionul abia după obținerea 

Zorgtoeslag, însă vă prelucrăm 
 cererea mai târziu

387 RON

18,9%

Comision minim

SAU

Comision din contribuția 
obținută sau dacă 
Zorgtoeslag este mai mare 
de 413 €

Exemplu: Dacă Zorgtoeslag-ul 
dumneavoastră este 1 004 €, comisionul 

va fi 932,46 RON**

Marchez acest pachet

Consultații telefonice cu autoritățile 
străine până la obținerea Zorgtoeslag 

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

La fel ca Într-adevăr ieftin și în plus:

Plătiți abia după obținerea Zorgtoeslag

Premiu
Vă prelucrăm cererea prioritar și  

răspundem la scrisorile autorităților 
olandeze

427 RON

22,8%

Comision minim

SAU

Comision din contribuția 
obținută sau dacă 
Zorgtoeslag este mai mare 
de 382 €

Exemplu: Dacă Zorgtoeslag-ul 
dumneavoastră este 1 004 €, comisionul 

va fi 1 124,87 RON**

Marchez acest pachet

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

Corespondență cu autoritățile până la 
obținerea Zorgtoeslag* 

Apel împotriva deciziei autorității 
străine 

La fel ca Favorit și în plus:

Prelucrăm cererea prioritar

CEL MAI 

SOLICITAT

Listă de prețuri pentru servicii complementare

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

01 467 RON
pentru fiecare 
oră începută

237 RON
pentru o acțiune

Solicitarea unei adeverințe lipsă de la 
angajator 

02

Percepem numai un comision din impozitul recuperat, sau minim, sau procentual. Obțineți 5 % reducere pentru trimiterea cererii complete cu toate documentele necesare imediat la 
început. Puteți modifica pachetul de servicii de la unul mai ieftin la altul mai scump până în ziua trimiterii cererii la autorități. Modificarea trebuie solicitată prin e-mail sau prin poștă. 

Lista de prețuri Zorgtoeslag este valabilă de la 01.01.2023, 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 
**Recalcularea excedentului obținut se va face pe baza cursului actual al Băncii Naționale a României

SEMNĂTURA DUMNEAVOASTRĂ
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