Gerbiamas kliente,
Dėkojame, kad Danijos mokesčių paslaugoms pasirinkote mus – RT Tax !
Susitvarkyti mokesčius dar niekada nebuvo taip lengva! Tiesiog sekite šias instrukcijas:
ATSISPAUSDINKITE visus šio dokumento paketo puslapius;
UŽPILDYKITE Registracijos Formą;
PASIRAŠYKITE “X” pažymėtuose vietose (nieko pildyti nereikia);
PATEIKITE šiuos dokumentus:
1.

Årsopgørelse forma jeigu ją turite (paskaičiavimas, kurį gaunate pasibaigus mokestiniams
metams iš Danijos mokesčių inspekcijos);

2.

Oplysningsseddel forma, tai dokumentas iš visų darbdavių, apie visas jūsų pajamas bei
mokėtus mokesčius. Jei šio dokumento neturite, vietoj jo gali būti naudojami paskutiniai
algalapiai (Lønseddel);

3.

Darbo Danijoje sutarties kopija, algalapiai, kelionės bilietai, nuomos sutartis (jeigu turite);

4. Paso arba ID kortelės kopija.
5. Jeigu norite pradėti ir savo atostoginių pinigų grąžinimą, jums reikės pateikti mums laišką iš
FerieKonto, arba paskutinį algalapį, kuriame yra pagrindinė informacija apie jūsų atostogų pinigus.

PASTABA: susitvarkyti mokesčius galite ir neturėdami visų aukščiau išvardintų dokumentų!
Tiesiog kreipkitės į mus, o mes padėsime juos gauti!
PATEIKITE VISUS DOKUMENTUS RT TAX!


Atneškite arba atsiųskite visus dokumentus į artimiausią RT Tax atstovybę:


Išsiųskite visus dokumentus registruotu paštu

RT Tax
Ožeškienės g. 15
Kaunas, LT44254


Arba susisiekite su mumis telefonu +370 679 68858 ir mes iškviesime DPD siuntų
tarnybą. Visas išlaidas apmokėsime mes!

O DABAR ATSIKVĖPKITE! JŪSŲ DARBAS BAIGTAS, VISĄ KITĄ PADARYSIME MES!

Kai atsiųsite/pateiksite visus reikiamus dokumentus į RT Tax atstovybę, susisieksime su
Jumis aptarti Jūsų Danijos mokesčių situacijos ir kitus klausimus.
Priklausomai nuo paslaugų kiekio Jūsų bus paprašyta sumokėti paslaugos mokestį.
Gavę apmokėjimą atliksime paslaugą, o apie jos eigą Jus informuosime.

Paslaugos atlikimo trukmė priklauso nuo pačios paslaugos, bei jos sudėtingumo. Taip pat
tai priklauso nuo kliento pateiktų dokumentų, bei Danijos institucijų darbo spartos.
Dažniausiai procedūros trunka 75-120 dienų.

Deklaracijos supildymas – 69 EUR.
Deklaracijos koregavimas – 79 EUR.
Skolos sumažinimas arba panaikinimas – 79 EUR.
Atostoginių grąžinimas
Su NemID (atostoginių išmokos užsakymas online būdu) – 29 EUR.
Be NemID (atostoginių išmokos užsakymas siunčiant prašymą paštu) – 49 EUR.
Sąskaitos pateikimas (NEMKONTO)
Su NemID: Banko sąskaitos pateikimas Nemkonto online būdu – 29 EUR.
Be NemID: Banko sąskaitos pateikimas Nemkonto siunčiant prašymą paštu – 49 EUR.
Išregistravimas iš kommune/adreso atnaujinimas – 29 EUR.

RT Tax
Vardas, Pavardė:
Gimimo data:

Adresas
______ m./ ____ mėn./ ____ d.

(korespondencijai):

Telefonai:
El. paštas:
CPR number (Personal Identity Number) 10 skaičių:

Pažymėkite, dėl kokios paslaugos kreipiatės:
Deklaracijos supildymas.

Ši paslauga reikalinga tuomet, kai mokesčių inspekcija nesuformuoja metinio pranešimo

(Arsopgorelse). Kiekvienais metais deklaracija už praeitus metus turi būti supildyta iki liepos 1 d.

Deklaracijos koregavimas, skolos sumažinimas arba panaikinimas.

Šią paslaugą teikiame tuomet, kai

reikalinga deklaracijos korekcija norint pritaikyti įvairias mokestines lengvatas arba, kai reikalinga korekcija dėl neteisingų Danijos
mokesčių inspekcijos turimų duomenų (pajamos, mokėti mokesčiai, darbo periodas). Atlikus korekcijas turima permokos suma gali
padidėti, o skola gali būti sumažinta arba iš viso panaikinta.

Neišnaudotų atostoginių grąžinimas.

Kiekvienas dirbantis Danijoje automatiškai kaupia atostoginius, kurie

naudojami atostogoms apmokėti. Jeigu Jūs nepasinaudojote atostogomis, kol dirbote Danijoje, jums priklauso atostoginių išmoka.
Kreiptis dėl atostoginių grąžinimo galite per 1 metus nuo atostogų metų pabaigos. SVARBU: Jei turite, pridėkite visus gautus
laiškus iš FerieKonto apie jūsų atostoginius.

Užšaldytų atostoginių grąžinimas.

Jei dirbote Danijoje laikotarpiu nuo 2019-09-01 iki 2020-08-31 ir nespėjote kreiptis

dėl atostoginių laiku, jie yra užšaldyti ir pervesti į spec. fondą. Jei daugiau nedirbsite Danijoje, galite kreiptis dėl
šių pinigų išmokėjimo jau dabar, o ne laukti kol sulauksite pensijinio amžiaus Danijoje.

Ar norite kreiptis dėl vaiko pinigų Danijoje (Børnepenge) per mūsų įmonę?

Taip

Ne

Adresas, kuris pateiktas Danijos registrų centrui:

Ar deklaravote savo išvykimą iš Danijos?
Ar šiuo metu dirbate Danijoje?

Taip
Taip

Ne
Ne

Prašome išvardinti visus įvažiavimus ir išvažiavimus iš Danijos, išskyrus trumpas atostogas:
Įvažiavimo į šalį data:

______ m./ ____ mėn./ ____ d.

Išvykimo iš šalies data:

______ m./ ____ mėn./ ____ d.

Įvažiavimo į šalį data:

______ m./ ____ mėn./ ____ d.

Išvykimo iš šalies data:

______ m./ ____ mėn./ ____ d.

Taip

Ar šiuo metu turite galiojančią banko sąskaitą Danijoje:
Ar turite pasirinkęs NemKonto?

Taip

Ar norite keisti turimą Nemkonto sąskaitą?

Ne
Taip

Ne
Nežinau, kas tai yra

Ne

Ar turite NemID, MIT ID arba TastSelv prisijungimo vardą ir slaptažodį?
Turiu NemID

Turiu MIT ID

Turiu TastSelv

1/2

Neturiu

Kiek turėjote darbdavių?

1

2

3

4

5

daugiau nei 5

Prašome pateikti informaciją apie visus darbdavius. To nepadarius, mokesčių grąžinimas gali komplikuotis.
Jei trūksta vietos, informaciją apie darbovietes pateikite kitoje lapo pusėje.

1. Kompanija:

Tel./Fax:

Adresas:

El. paštas:
Atstumas nuo namų iki darbovietės ______________ km
Dirbote nuo:_____m. /____mėn. /___d. iki_____m. /____mėn. /____d.

Kliento pastabos:

2. Kompanija:
Adresas:

Tel./Fax:
El. paštas:
Atstumas nuo namų iki darbovietės ______________ km
Dirbote nuo:_____m. /____mėn. /___d. iki_____m. /____mėn. /____d.

RT Tax pastabos:

3. Kompanija:
Adresas:
Tel./Fax:
El. paštas:
Atstumas nuo namų iki darbovietės ______________ km
Dirbote nuo:_____m. /____mėn. /___d. iki_____m. /____mėn. /____d.

Ar darbdavys apmokėjo/ suteikė apgyvendinimą, maitinimą?

Taip

Ne

Ar darbdavys apmokėjo kelionės išlaidas iš namų (Danijoje) iki darbo vietos/ suteikė automobilį?

Pasirašydamas šią registracijos formą aš sutinku ir

Parašas:

patvirtinu, kad suteikta informacija yra išbaigta ir teisinga.

Data:

2/2

X
X

Taip

Ne

Klientas
___________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė)

Prašau, kad žemiau nurodyta sąskaita būtų priskirta prie NEMKONTO:
Sąskaitos numeris (IBAN): _______________________________________________________________
Banko pavadinimas: ___________________________________________________________________
Sąskaitos savininkas: __________________________________________________________________
Pakartokite sąskaitos numerį:
Sąskaitos numeris: ____________________________________________________________________

SVARBU:




Sąskaitos numeris, kurį pateikėte bus priskirtas prie NEMKONTO.
NEMKONTO, tai sistema, kurią naudoja įvairios Danijos institucijos, kad gauti Jūsų banko duomenis tam, kad pervesti jums
mokesčių permokas, atostoginius, vaiko pinigus, bedarbio pašalpą ir kitas jums priklausančias išmokas.
Jeigu Jūs turite Danišką banko sąskaitą ji yra automatiškai priskiriama prie NEMKONTO. Jūs, bet kada galite pridėti ar pakeisti
savo banko sąskaitą NEMKONTO sistemoje. Tai užtrunka iki 16 savaičių.

Su sąlygomis, nurodytomis šiame prašyme, susipažinau ir sutinku.

Parašas: X_______________________ Data: _______________________

POWER OF ATTORNEY

I, the undersigned ___________________________________ CPR nr._____________________ residing at
____________________________________________________________________ (hereinafter referred to as the
“Principal”), hereby grant a power of attorney to the company, Unidata, Inc. its officers and / or employees with
its registered address at Ozeskienes 15, Kaunas LT-44254, Lithuania, (hereinafter referred to as the “Agent”), to
sign, verify and file all the principal’s individual holiday allowance (Feriepenge). On the basis of this power of
attorney Unidata, Inc. its officers and/or employees are given the authority:
1. To act as an agent in dealing with the Principal’s individual Denmark holiday allowance (Feriepenge)
applications for the years ………… - …………. .
2. To use own postal address on the Principal’s holiday allowance (Feriepenge). To receive all correspondence
from the Denmark Holiday allowance (Feriepenge) Authorities.
The undersigned does hereby appoint Unidata, Inc officers and / or employees as his/her attorney to receive,
endorse, and collect cheques payable to the order of the undersigned. All rights, powers and authority of Unidata,
Inc its officers and / or employees to exercise the prerogatives granted herein shall commence and be in full force
and effect and remain in full force and effect for a period of twenty four months of the date of its signing.

Date: ______________________________________________
Signature of the Principal: X___________________________

Samtykkeerklæring/
Declaration of consent
Blanket om samtykke til at Skattestyrelsen retter henvendelse til en partsrepræsentant/
Declaration of consent for the Danish Tax Agency to contact an agent representing a party
Undertegnede:/I:
CPR-/CVR-nr./
Civil reg. no./Central business reg. no.

Navn/Name
Adresse/Address

giver hermed Skattestyrelsen tilladelse til, at alle henvendelser fra Skattestyrelsen til mig også sendes til:/
hereby authorise the Danish Tax Agency to send all communication from the Danish Tax Agency to
both me and to:
Repræsentantens navn/Name of representative
Adresse/Address

som er min repræsentant i forhold til Skattestyrelsen. Denne tilladelse gælder, indtil Skattestyrelsen
har modtaget underretning om, at tilladelsen er tilbagekaldt./
who represents me in relation to the Danish Tax Agency. This authorisation is in effect until the
Danish Tax Agency have been notified of its revocation.

Dato/Date

Underskrift/Signature

X

2019.06

•••••••••••• •••••••••••• •••••••••

02.043

The Danish Tax Agency is part of the Danish Customs and Tax Administration

ȿ

ȿ
)HULH.RQWRZLOOWUDQVIHUWKHPRQH\WR\RXU'DQLVK1HP.RQWR,I\RXZLVKWRKDYHWKHPRQH\WUDQVIHUUHG
to another account you have to send us a perfect copy of your passport/drivers licence attached to this
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'DQLVKEDQNDFFRXQW
5HJ
%DQNDFFRXQWQXPEHU

Bank in Europe
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Side 1/2

Supplementary information to the tax assessment notice for 2019
Ergänzende Angaben zum Steuerbescheid 2019
Dodatkowe informacje do zeznania podatkowego za 2019
Supplerende oplysninger til årsopgørelsen for 2019
Name and address
Name und Adresse
Imie, nazwisko, adres
Navn og adresse

2019

Civil reg. no.
Personenkennnummer
PESEL
Personnummer

Telefonnummer

Mail via

72 22 28 92

skat.dk/kontakt

TastSelv Internet

skat.dk/tastselv

Assessed deductions/Steuerfreibeträge/Odliczenie podatkowe/Ligningsmæssige fradrag

Deduction for transport between home and work
Kilometerpauschale für Fahrten zwischen Wohnort und Arbeitsplatz
Odliczenie kosztów dojazdów do pracy
Befordringsfradrag

Box
Rubryka
Rubrik

Amounts in DKK
Beträge in DKK
Kwota w duńskich koronach
Beløb i kroner

Felt nr.
••••••

51

417
• • • • • • •

Travel expenses (deduction for food and accomodation), cannot exceed DKK 28,000
Kosten für Unterkunft und Verpflegung, maximal 28.000 kr.
Koszty zakwaterowania i wyżywienia, maksymalnie 28.000 kr.
Rejseudgifter (fradrag for kost og logi på rejser, højst 28.000 kr.)

53

429
• • • • • • •

If you are liable to pay tax to Denmark for a shorter period than one year:
Do you wish to have your income in Denmark converted into income for the full year
and combined with your personal allowance?
If “Yes”, mark with an X.
Falls Sie nicht das ganze Jahr in Dänemark gearbeitet haben und den persönlichen
Steuerfreibetrag beantragen möchten, Setzen Sie eine Markierung X.
Jeśli pracowali Państwo w Danii w okresie krótszym niż rok, należy zaznaczyć X,
jeżeli chcieliby Państwo uzyskać kwotę wolną od podatku.
Ved skattepligt til Danmark i en kortere periode end ét år:
Ønsker du personfradrag kombineret med helårsomregning af din delårsindkomst?
Hvis ja, sæt X

69

722:9
• • • • • • •

Please fill in the periods of employment:
Bitte hier die Beschäftigungszeiträume eintragen:
O okresach zatrudnienia w Danii poinformuj w tym miejscu:
Oplys om arbejdsperioder i Danmark her:

Date
Datum
Data
Dato

Signature
Unterschrift
Podpis
Underskrift

Contact phone number
Telefonnummer für evtl. Rückfragen
Numer telefonu, pod ktorym mozna kierowac ewentualne pytania
Telefonnummer hvortil evt. henvendelse kan rettes

X

2019.06

•••••••••••••••••••••••••••

04.069

You are responsible for ensuring that the information declared is accurate and complete.
Es ist Ihre Verantwortung, dass die Informationen in der Steuererklärung vollständig und korrekt sind.
To jest twoj obowiazek i zapewnienie, ze podane informacje sa kompletne i prawidlowe.
Det er dit ansvar, at de oplysningerne er fyldestgørende og korrekte.
EN/DE/PL/DK

The Danish Tax Agency is part of the Danish Customs and Tax Administration

1
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Supplementary information to the tax assessment notice for 2020
Ergänzende Angaben zum Steuerbescheid 2020
Dodatkowe informacje do zeznania podatkowego za 2020
Supplerende oplysninger til årsopgørelsen for 2020
Name and address
Name und Adresse
Imie, nazwisko, adres
Navn og adresse

2020

Civil reg. no.
Personenkennnummer
PESEL
Personnummer

Telefonnummer

Mail via

72 22 27 95

skat.dk/kontakt

TastSelv Internet

skat.dk/tastselv

Assessed deductions/Steuerfreibeträge/Odliczenie podatkowe/Ligningsmæssige fradrag

Deduction for transport between home and work
Kilometerpauschale für Fahrten zwischen Wohnort und Arbeitsplatz
Odliczenie kosztów dojazdów do pracy
Befordringsfradrag

Box
Rubryka
Rubrik

Amounts in DKK
Beträge in DKK
Kwota w duńskich koronach
Beløb i kroner

Felt nr.
••••••

51

417
• • • • • • •

Travel expenses (deduction for food and accomodation), cannot exceed DKK 28,600
Kosten für Unterkunft und Verpflegung, maximal 28.600 kr.
Koszty zakwaterowania i wyżywienia, maksymalnie 28.600 kr.
Rejseudgifter (fradrag for kost og logi på rejser, højst 28.600 kr.)

53

429
• • • • • • •

If you are liable to pay tax to Denmark for a shorter period than one year:
Do you wish to have your income in Denmark converted into income for the full year
and combined with your personal allowance?
If “Yes”, mark with an X.
Falls Sie nicht das ganze Jahr in Dänemark gearbeitet haben und den persönlichen
Steuerfreibetrag beantragen möchten, Setzen Sie eine Markierung X.
Jeśli pracowali Państwo w Danii w okresie krótszym niż rok, należy zaznaczyć X,
jeżeli chcieliby Państwo uzyskać kwotę wolną od podatku.
Ved skattepligt til Danmark i en kortere periode end ét år:
Ønsker du personfradrag kombineret med helårsomregning af din delårsindkomst?
Hvis ja, sæt X

69

722:9
• • • • • • •

Please fill in the periods of employment:
Bitte hier die Beschäftigungszeiträume eintragen:
O okresach zatrudnienia w Danii poinformuj w tym miejscu:
Oplys om arbejdsperioder i Danmark her:

Date
Datum
Data
Dato

Signature
Unterschrift
Podpis
Underskrift

Contact phone number
Telefonnummer für evtl. Rückfragen
Numer telefonu, pod ktorym mozna kierowac ewentualne pytania
Telefonnummer hvortil evt. henvendelse kan rettes

X

2020.05

•••••••••••••••••••••••••••

04.069

You are responsible for ensuring that the information declared is accurate and complete.
Es ist Ihre Verantwortung, dass die Informationen in der Steuererklärung vollständig und korrekt sind.
To jest twoj obowiazek i zapewnienie, ze podane informacje sa kompletne i prawidlowe.
Det er dit ansvar, at de oplysningerne er fyldestgørende og korrekte.
EN/DE/PL/DK

The Danish Tax Agency is part of the Danish Customs and Tax Administration

Side 1/2

Supplementary information to the tax assessment notice for 2021
Ergänzende Angaben zum Steuerbescheid 2021
Dodatkowe informacje do zeznania podatkowego za 2021
Supplerende oplysninger til årsopgørelsen for 2021
Name and address
Name und Adresse
Imie, nazwisko, adres
Navn og adresse

2021

Civil reg. no.
Personenkennnummer
PESEL
Personnummer

Telefonnummer

Mail via

72 22 27 95

skat.dk/kontakt

TastSelv Internet

skat.dk/tastselv

Assessed deductions/Steuerfreibeträge/Odliczenie podatkowe/Ligningsmæssige fradrag

Deduction for transport between home and work
Kilometerpauschale für Fahrten zwischen Wohnort und Arbeitsplatz
Odliczenie kosztów dojazdów do pracy
Befordringsfradrag

Box
Rubryka
Rubrik

Amounts in DKK
Beträge in DKK
Kwota w duńskich koronach
Beløb i kroner

Felt nr.
••••••

51

417
• • • • • • •

Travel expenses (deduction for food and accomodation), cannot exceed DKK 29,300
Kosten für Unterkunft und Verpflegung, maximal 29.300 kr.
Koszty zakwaterowania i wyżywienia, maksymalnie 29.300 kr.
Rejseudgifter (fradrag for kost og logi på rejser, højst 29.300 kr.)

53

429
• • • • • • •

If you are liable to pay tax to Denmark for a shorter period than one year:
Do you wish to have your income in Denmark converted into income for the full year
and combined with your personal allowance?
If “Yes”, mark with an X.
Falls Sie nicht das ganze Jahr in Dänemark gearbeitet haben und den persönlichen
Steuerfreibetrag beantragen möchten, Setzen Sie eine Markierung X.
Jeśli pracowali Państwo w Danii w okresie krótszym niż rok, należy zaznaczyć X,
jeżeli chcieliby Państwo uzyskać kwotę wolną od podatku.
Ved skattepligt til Danmark i en kortere periode end ét år:
Ønsker du personfradrag kombineret med helårsomregning af din delårsindkomst?
Hvis ja, sæt X

69

722:9
• • • • • • •

Please fill in the periods of employment:
Bitte hier die Beschäftigungszeiträume eintragen:
O okresach zatrudnienia w Danii poinformuj w tym miejscu:
Oplys om arbejdsperioder i Danmark her:

Date
Datum
Data
Dato

Signature
Unterschrift
Podpis
Underskrift

Contact phone number
Telefonnummer für evtl. Rückfragen
Numer telefonu, pod ktorym mozna kierowac ewentualne pytania
Telefonnummer hvortil evt. henvendelse kan rettes

2021.05

X
•••••••••••••••••••••••••••

04.069

You are responsible for ensuring that the information declared is accurate and complete.
Es ist Ihre Verantwortung, dass die Informationen in der Steuererklärung vollständig und korrekt sind.
To jest twoj obowiazek i zapewnienie, ze podane informacje sa kompletne i prawidlowe.
Det er dit ansvar, at de oplysningerne er fyldestgørende og korrekte.
EN/DE/PL/DK

The Danish Tax Agency is part of the Danish Customs and Tax Administration

.

X

1

Information to the Danish Tax Agency about residence etc. when leaving Denmark
The address you are leaving

CPR no. (civil reg. no.)
Name

Date of departure

Spouse’s date of departure

E-mail

Spouse

Address in the country you are moving to

Remember to inform your municipality that you are moving and to give them your
contact address, if any.
The reason why you are leaving Denmark
Short working
assignment

Period
Emigration

Education

Au pair

Period

Do you still own/rent a residence in Denmark while you are staying abroad?
- or has your residence been put up for sale? If so, please
enclose/attach sales agreement

(house, appartment or room)

No

No

Yes

If you have sold or abandoned your
residence, state the date:

Yes

If you have kept the residence, please state if you have temporarily rented it out to others while you are abroad?
No

Yes

If yes, please state from which date and for how long a period
(documentation, lease or similar must be encolsed/attached)

Do you own real property, business enterprises, investment units or shares in Denmark?
No

Yes

If yes, state the address of the property, business CVR no. (central business reg. no.) or name of investment units or shares

Do you still have income from Denmark, for example state education grants (SU), unemployment benefits
from an unemployment fund, leave benefits, pensions, early retirement benefits or other benefits?
No

Yes

If yes, which type?

Have there been any extraordinary contributions to company pension schemes within the last 5 or 10 years?
No

Yes

Did you exercise share options/receive options to purchase shares, for example as part of your employment?
No

Yes

If yes, encolse/attach documentation
Are you employed by the EU, UN, NATO or a similar organisation?
If yes, enclose/attach documentation

Have you been stationed by a Danish public authority?
If yes, encolse/attach documentation

No

No

Yes

Has your spouse, if any, been stationed by a Danish public authority?
No

Yes

Is your spouse, if any, employed by the EU, UN, NATO or a
similar organisation?
Yes

No

Yes

Do you think that your full tax liability to Denmark ended when you left Denmark?
No

Yes

If you still have income from Denmark (if you ticked “Yes” in the box above),
do you agree that you are still liable to pay tax on this income in Denmark
after you left Denmark (that you are subject to limited tax liability)?
No

Yes

Your contact phone numer

Date

Signature of the
person leaving

(if you submit the form via E-tax (TastSelv),
no signature is necessary)

X

2018.07

• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Please submit the form either by attaching it in an e-mail via E-tax (TastSelv) or sending it by post to:
Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing, Denmark

The Danish Tax Agency is part of the Danish Customs and Tax Administration

Send to

Lønmodtagernes Feriemidler
Kongens Vænge 8
DK-3400 Hillerød

Application for the payment of holiday funds in the event of early retirement or leaving
Denmark.
You need to use this form to apply for the payment of holiday funds if you do not have NemID.
You can apply for the payment of holiday funds for the period 1 September 2019 to 31 August 2020 if you have
accrued holiday under the Danish Holiday Act for the whole of or part of the period. If the application is approved, we
will calculate your payment on the basis of information from your employer(s) for that period.
How to apply
• Fill out and sign the form. Remember to attach the needed documentation.
• Send the form to Lønmodtagernes Feriemidler, Kongens Vænge 8, DK-3400 Hillerød.
Please note that you will be applying for payment of your entire savings in Lønmodtagernes Feriemidler. The
application cannot be cancelled once the fund has calculated the payment. If you have previously been paid some of
your holiday funds, they will have been deducted from your savings.
Your information
Name

Civil registration number

Address

Telephone number

I pay regular Danish taxes

Tax liability
(mark with X)

I have special tax conditions (if you select this, you must fill out page 2)

Situation

Documentation that you need to send with the application
•

Disability pension

•

Senior pension

•

Early pension

•
•

Early retirement
pension

•
•

Flexible employment
scheme (fleksydelse)

•
•

Paid old-age pension
benefits

•
•

Left Denmark

Documentation for being entitled to a disability pension (for example, letter granting you the pension
or a payment letter)
Documentation for being entitled to a senior pension (for example, letter granting you the pension or
a payment letter)
Documentation for being entitled to an early pension (for example, letter granting you the pension or
a payment letter)
Documentation for having left the labour market (for example, letter of termination/resignation)
Documentation for being entitled to an early retirement pension (for example, letter granting you the
pension or a payment letter)
Documentation for having left the labour market (for example, letter of termination/resignation)
Documentation for being entitled to the flexible employment scheme (for example, letter of
termination/resignation or a payment letter)
Documentation for having left the labour market (for example, letter of termination/resignation)
Documentation for being entitled to old-age pension benefits (for example, letter granting the benefits
or a payment letter)
Documentation for having left the Danish labour market (for example, letter of termination/resignation)
Documentation for having resided outside of Denmark for at least six months

Legal declaration
I hereby solemnly declare that I have left the Danish labour market
Date
Applicant’s signature

X
Lønmodtagernes Feriemidler collects information that is relevant to processing the application and passes on this information to, for example,
unemployment insurance funds and municipalities. The payment of holiday funds may have an impact on the payment of your public benefits,
such as welfare benefits, pension and rent subsidies. If you are in doubt, you should contact the scheme that pays the benefit.

We process your application within 6 weeks. When we have processed your application, you will get a letter with the detailed
information about your payment. Please note that you will be notified if your application is rejected. If you have questions
concerning your case, please contact Lønmodtagernes Feriemidler by calling +45 70 11 41 00.
5 800 007 lfmgb
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Paslaugų teikimo sutartis Nr. __________
Kaunas, 20 _ _ m. _ _ mėn. _ _ d.
Sutarties šalys, UAB „Rinkos Tinklas“, Ožeškienės g. 15, Kaunas, įmonės kodas 135927776, PVM mokėtojo kodas LT100002806519, įstatų pagrindu
atstovaujama direktoriaus Žydrūno Janušausko, (toliau vadinama – Vykdytojas), ir __________________________________________________________
_________________________________________________, (toliau vadinama – Klientas), sudarė tokį susitarimą (toliau vadinama – Sutartimi, šia sutartimi):
1 straipsnis. Sutarties dalykas
1. Šia sutartimi Vykdytojas teikia Klientui pajamų mokesčių deklaracijos (ų) ar kitų dokumentų pildymo, pateikimo, administravimo ir konsultacines
paslaugas, siekiant gauti mokestinę permoką ar socialines išmokas iš valstybinių užsienio institucijų.
2.
Klientas įsipareigoja pateikti visus reikalingus dokumentus, paslaugai atlikti ir atsiskaityti už suteiktas paslaugas.
2 straipsnis. Sutarties sudarymas ir galiojimas
1.
Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir kuomet Klientas per 3.1. (c) straipsnyje numatytą terminą pilnai atsiskaito su Vykdytoju išankstine
mokėjimo tvarka ir galioja iki visų šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.
2.
Ši sutartis gali būti pakeista ar papildyta tik rašytiniu abiejų sutarties šalių susitarimu.
3.
Jei kuri nors sutarties sąlyga yra niekinė ar pripažįstama negaliojančia, tai ši aplinkybė nedaro negaliojančios visos Sutarties.
3 straipsnis. Šalių įsipareigojimai
1.
Klientas privalo:
a) pateikti Vykdytojui visus dokumentus bei tikslią ir teisingą informaciją reikalingą paslaugoms atlikti;
b) nedelsiant (ne vėliau kaip per 2 darbo dienas) pranešti Vykdytojui apie suteiktos informacijos pasikeitimus, o taip pat nedelsiant pranešti apie
pasikeitusius asmens duomenis, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, sąskaitos ir banko rekvizitus;
c) sumokėti Vykdytojui atlyginimą už suteiktas paslaugas per 7 (septynias) darbo dienas nuo sąskaitos gavimo dienos ir atsiųsti Vykdytojui mokėjimo
įrodymą el. paštu.
d) laikytis konfidencialumo įsipareigojimo, numatyto šioje sutartyje.
2.
Klientas pareiškia ir sutinka, kad:
e) Vykdytojas neprivalo teikti ir neteiks paslaugų tol, kol Klientas pilnai nesumoka už paslaugas išankstine tvarka bei nepateikia Vykdytojui
mokėjimo įrodančio dokumento kopijos.
a) Vykdytojas nėra atsakingas už užsienio institucijų pateiktus atsakymus ir sprendimus;
b) Vykdytojas nėra atsakingas ir įgalus kontroliuoti užsienio institucijų atsakymų ir užklausų pateikimo ir atsakymų terminų.
3.
Vykdytojas privalo:
a) Klientui pilnai sumokėjus už paslaugas išankstine mokėjimo tvarka, vykdyti prisiimtus įsipareigojimus taip, kad įvykdymas geriausiai atitiktų
Kliento interesus;
b) Klientui pareikalavus ne vėliau kaip per 10 dienų, pateikti jo prašomą informaciją apie šios sutarties vykdymą;
c) priimti Kliento pateiktus dokumentus, informaciją bei jos pasikeitimus ir juos apdoroti;
d) Vykdytojui nepavykus suteikti paslaugų pagal šios sutarties 4 straipsnio 3 dalies b), c), e), f), h), i) punktus, klientui pareikalavus, vykdytojas per
10 kalendorinių dienų įsipareigoja grąžinti komisinį mokestį.
4 straipsnis. Paslaugų teikimo sąlygos
1.
Šios sutarties vykdymui Klientas turi išduoti nustatytos formos įgaliojimą, kad Vykdytojas galėtų atlikti veiksmus, susijusius su teikiama paslauga.
Vykdytojas atsako Klientui už tai, kad įgaliojimas bus naudojamas tik Kliento interesams tenkinti ir tik šioje sutartyje numatytam tikslui pasiekti.
2.
Vykdytojas neatsako Klientui už teikiamos paslaugos procedūros trukmę. Teikiamos paslaugos procedūros trukmė priklauso nuo užsienio valstybės
kompetetingos institucijos atliekamų veiksmų trukmės. Vykdytojo skelbiamas paslaugos teikimo terminas yra orientacinis, praktikoje pasikartojantis
laiko tarpas, kuris gali nesutapti su konkrečiu šios sutarties įvykdymo laikotarpiu.
3.
Vykdytojo atlyginimą sudaro:
a) 69 EUR (PVM įskaičiuotas) jei buvo atlikta Danijos mokesčių deklaracijos pateikimo paslauga Danijos mokesčių inspekcijoje;
b) 79 EUR (PVM įskaičiuotas) jei buvo atlikta Danijos mokesčių deklaracijos koregavimo paslauga Danijos mokesčių inspekcijoje;
c) 29 EUR (PVM įskaičiuotas) su NemID arba 49 EUR (PVM įskaičiuotas) be NemID jei buvo atlikta atostoginių grąžinimo dokumentų pateikimo
paslauga Danijos atitinkamoje institucijoje (mokestis nėra grąžinamas, jeigu ne dėl Vykdytojo kaltės atostoginiai nėra grąžinami);
d) 29 EUR (PVM įskaičiuotas) su NemID arba 49 EUR (PVM įskaičiuotas) be NemID jei buvo atlikta banko sąskaitos pateikimo Nemkonto sistemai
paslauga;
e) 29 EUR (PVM įskaičiuotas) jei buvo atlikta išregistravimo iš „commune“ arba adreso atnaujinimo paslauga Danijos registre (Folkeregisteret);
f)
90 EUR (PVM įskaičiuotas) jei buvo atlikta vaikų pašalpos suteikimo paslauga Danijoje;
g) 49 EUR (PVM įskaičiuotas) jei buvo atlikta užšaldytų atostoginių grąžinimo dokumentų pateikimo paslauga Danijos atitinkamoje institucijoje
(mokestis nėra grąžinamas, jeigu ne dėl Vykdytojo kaltės užšaldyti atostoginiai nėra grąžinami).
4.
Sutarties vykdymas pradedamas tik tuomet, kai abiejų suinteresuotų pusių yra pasirašyta sutartis, bei kuomet Klientas pilnai atsiskaito su Vykdytoju už
suteiktas paslaugas išankstine tvarka.
5.
Tuo atveju, jeigu ne dėl Vykdytojo kaltės atliekant deklaracijos koregavimo paslaugą Danijos institucijos atsisako sumažinti kliento skolą ar išmokėti
pajamų mokesčio permoką, Klientui pareikalavus, Vykdytojas grąžina pusę Kliento Vykdytojui sumokėto paslaugos mokesčio sumos.
6.
Tuo atveju, jeigu ne dėl Vykdytojo kaltės Danijos institucijos atsisako skirti vaikų pašalpą, Klientui pareikalavus, Vykdytojas grąžina pusę Kliento
Vykdytojui sumokėto paslaugos mokesčio sumos.
5 straipsnis. Atlyginimo ir netesybų mokėjimas
1.
Jeigu Klientas vienašališkai nutraukia ar atsisako toliau vykdyti šią sutartį ne dėl Vykdytojo padaryto esminio sutarties pažeidimo, tai Klientas
įsipareigoja sumokėti Vykdytojui netesybų mokestį 55 EUR (PVM įskaičiuotas). Tokiu atveju Klientas taip pat privalo padengti kitas Vykdytojo išlaidas
t.y. žalą, kurios atsirado iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo, bei atlyginti kitus Vykdytojo turėtus nuostolius.
2.
Jeigu Vykdytojas vienašališkai nutraukia ar atsisako toliau vykdyti šią sutartį dėl Kliento padaryto sutarties pažeidimo, tai Klientas įsipareigoja sumokėti
Vykdytojui ½ viso atlyginimo dalies, bet ne mažiau kaip 55 EUR (PVM įskaičiuotas) kompensaciją. Tokiu atveju Klientas taip pat privalo padengti kitas
Vykdytojo išlaidas t.y. žalą, kurios atsirado iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo, bei atlyginti kitus Vykdytojo turėtus nuostolius.
6 straipsnis. Atsakomybė
1.
Klientas atsako Vykdytojui už pateiktų dokumentų autentiškumą bei informacijos atitikimą tikrovei.
2.
Klientas atsako Vykdytojui už tinkamą (laiku atliktą) pranešimą apie Vykdytojui suteiktos informacijos pasikeitimus, bei pasikeitusius Kliento asmens
duomenis, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, sąskaitos ir banko rekvizitus.
3.
Klientas taip pat atsako Vykdytojui už bet kokius kitus šios sutarties pažeidimus.
4.
Vykdytojo atsakomybė atsiranda tik esant jo kaltei.
5.
Vykdytojas neatsako Klientui už užsienio valstybės institucijos (įstaigos) išmokėtos sumos dydį. Vykdytojas neprivalo reikalauti atitinkamos užsienio
valstybės institucijos (įstaigos) sumokėti papildomą mokestį ar/ ir inicijuoti ginčą dėl išmokėjimo ar jo dydžio.
6.
Vykdytojas neatsako Klientui už išmokos dydį ar galutinio paslaugos atlikimo laikotarpį.
7.
Vykdytojas neatsako Klientui už išmokos išmokėjimą ar galutinį paslaugos rezultatą, jeigu Klientas neturėjo teisės į išmokos gavimą arba jeigu Klientas
neįvykdė ar netinkamai įvykdė šios sutarties 3 straipsnio 1 dalies nuostatas.
8.
Jeigu Klientas pažeidžia šios sutarties 3 straipsnio 2 dalį (c), tai jis privalo nedelsiant sumokėti Vykdytojui 54 EUR (PVM įskaičiuotas) dydžio baudą.
7 straipsnis. Vienašališkas sutarties nutraukimas
1. Vykdytojas turi teisę vienašališkai, ne teismo tvarka nutraukti šią sutartį dėl Kliento padaryto esminio sutarties pažeidimo, t.y. kai Klientas pažeidžia bent
vieną šios sutarties 3 straipsnio 1 dalies punktų.
2. Klientas turi teisę vienašališkai, ne teismo tvarka nutraukti šią sutartį, kai Vykdytojas pažeidžia bent vieną šios sutarties 3 straipsnio 3 dalies punktų ir jei
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Vykdytojas tuo metu dar nėra pateikęs Kliento deklaracijos dėl pajamų mokesčio susigrąžinimo į užsienio valstybės kompetentingą instituciją (įstaigą).
Vykdytojas turi teisę vienašališkai, ne teismo tvarka, nutraukti šią sutartį, jei jis raštu kreipėsi į užsienio valstybės kompetentingą instituciją, ir po to per
tris mėnesius užsienio valstybės kompetentinga institucija nesuteikė jokios informacijos dėl išmokos mokėjimo procedūros įvykdymo ir neišmokėjo
Klientui priklausančios išmokos.
4. Vykdytojas nutraukęs šią sutartį neprivalo grąžinti Klientui originalių dokumentų, tačiau turi pateikti dokumentų kopijas, jei jos buvo išsaugotos.
8 straipsnis. Konfidencialumo įsipareigojimas
1. Ši sutartis, jos sudarymo faktas, turinys, taip pat bet kuri rašytinė, žodinė ar kitokia informacija ir dokumentai, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su Sutartimi,
yra konfidencialūs ir šalys įsipareigoja neatskleisti jų kitiems asmenims, taip pat nenaudoti jų savo veikloje, neperduoti jų kitiems asmenims, išskyrus
atvejus, kai tokia informacija yra gauta iš viešų šaltinių ar jau yra kitokiu būdu viešai žinoma, tokios informacijos atskleidimas yra būtinas, siekiant
įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus, tokios informacijos atskleidimas yra privalomas pagal galiojančius teisės aktus. Pažeidus konfidencialumo
reikalavimą šalis privalo sumokėti kitai šaliai 180 EUR (PVM įskaičiuotas) kompensaciją už duomenų atskleidimą ir atlyginti kitus Vykdytojo nuostolius
ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pažeidimo nustatymo fakto.
9 straipsnis. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas
1. Šiai sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose,
arba pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias rūšinio teismingumo taisykles – Kauno apygardos teisme.
10 straipsnis. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės
1. Šalis atleidžiama nuo materialinės atsakomybės dėl uždelsimo arba dalinio ar visiško Sutarties įsipareigojimų nevykdymo, jei tai įvyko dėl nepaprasto
įvykio, kuriam tomis sąlygomis nebuvo galima užkirsti kelio (nenugalimos jėgos aplinkybių). Pavyzdžiui, šalies veiklai turėję įtakos valdžios ar valdymo
organų, savivaldybių sprendimai, politiniai neramumai, paskelbti ir nepaskelbti streikai, karai ar kitokie ginkluoti susidūrimai, gaisrai, potvyniai, kitos
stichinės nelaimės, kiti ypatingi įvykiai, kilę sutartį pasirašius, kurių šalis negalėjo nei numatyti, nei protingomis priemonėmis išvengti, nei kontroliuoti.
11 straipsnis. Asmens duomenų apsauga
1. Vykdytojas (duomenų valdytojas), įgyvendindamas teisės aktų reikalavimus, esant teisėtam tikslui: (i) tinkamam paslaugų pagal Sutartį suteikimui
(sudarant, vykdant sutartį), (ii) reikalingam susisiekimui su Klientu (iii) savo ir trečiųjų šalių teisių bei interesų apsaugai, (iv) statistinei analizei, tvarko
Kliento asmens duomenis (gautus iš Kliento ar kitų asmenų, įskaitant bet neapsiribojant, užsienio valstybės kompetentingų institucijų, Kliento darbdavių),
kurie būtini tinkamam sutarties vykdymui. Atitinkamai, teisinis pagrindas Kliento asmens duomenų tvarkymui yra: (i) tvarkyti duomenis būtina siekiant
įvykdyti sutartį arba Vykdytojui taikoma teisinė prievolė dėl mokestinės permokos gavimo ar išmokų, pašalpų skyrimo, mokestinių prievolių vykdymo;
(ii) teisėtas interesas – suteikti Klientui tinkamas Paslaugas; (iii) teisėtas interesas - apsaugoti Vykdytojo ir trečiųjų šalių teises bei interesus; (iv) teisėtas
interesas – tobulinti Paslaugas.
2. Priklausomai nuo situacijos, Klientas turi teisę bet kuriuo metu prašyti, kad Vykdytojas leistų Klientui susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir,
teisės aktais nustatytais pagrindais, juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą. Klientas, teisės aktais nustatytais atvejais, turi teisę
nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.
3. Tvarkomi duomenys yra tik tokie, kurių reikia paslaugų teikimui, todėl Klientui nepateikus šioje sutartyje ar Vykdytojo atskirai nurodytų asmens
duomenų bei dokumentų, sutarties vykdymas taptų negalimu (Vykdytojas negalėtų suteikti paslaugų Klientui).
4. Kliento asmens duomenų tvarkymui Vykdytojas turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus.
5. Duomenys saugomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po Sutarties pasibaigimo (atsižvelgiant į ieškinio senaties terminą).
6. Išsami informacija apie tai, kaip Vykdytojas tvarko Kliento asmens duomenis yra pateikiama Privatumo politikoje, su kuria susipažinti galima
http://rinkostinklas.lt/privatumopolitika.html . Taip pat, Kliento prašymu, Privatumo politika jam gali būti pateikiama raštu.
3.

Klientas patvirtina, jog buvo informuotas apie asmens duomenų tvarkymą ir turėjo galimybę susipažinti su Privatumo politika.

X ______________________
(Vardas Pavardė parašas)

12 straipsnis. Kitos sąlygos
1. Sutarties šalių pranešimai turi būti rašytinės formos ir siunčiami registruotu laišku arba siunčiami, pasinaudojant notaro paslaugomis, arba faksu (jeigu
buvo gautas atsakymas apie tokio pranešimo gavimą), arba perduodami pasirašytinai. Šaliai, pažeidusiai šio punkto reikalavimus, tenka visų pažeidimo
neigiamų padarinių rizika.
2. Keičiantis vienam ar keliems kuriems nors sutarties punktams, sutartis lieka galiojanti.
3. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, kurių kiekviena turi vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.
13 straipsnis. Šalių pavadinimai, adresai, kiti rekvizitai ir parašai.
Klientas
Vykdytojas
UAB „Rinkos Tinklas“

______________________________________
Adresas

Ožeškienės g. 15,

______________________________________

Kaunas LT-44254, Lietuva
Tel. (8 37) 751176

______________________________________
Asmens kodas

info@rttax.com
Įmonės kodas: 135927776
PVM mokėtojo kodas: LT 100002806519
Bankas Luminor
Banko kodas 21400
Sąskaita LT88 2140 0300 0210 2575
Direktorius Žydrūnas Janušauskas _______________________

X _______________________________________
(Vardas Pavardė parašas)

2 iš 2

