Dokumentu paketes instrukcija
Cien., Klient!
Paldies, ka izvēlējāties RT Tax saviem Dānijas nodokļu pakalpojumiem!
Rūpēties par saviem Dānijas nodokļiem nekad nav bijis vieglāk! Rīkojieties šādi:
IZDRUKĀJIET visas šīs datnes lapas
AIZPILDIET "Reģistrācijas formas"; "kompensācijas pieprasījuma veidlapas" un pārējās veidlapās tikai
parakstaties ar "X" atzīmētajās vietās.
IESNIEDZIET sekojošus dokumentus:
 Årsopgørelse forma, ja jums tā ir (aprēķins no Dānijas kuru izdot SKAT, ja taksācijas gads ir
beidzies);
 Oplysningsseddel forma, dokuments, kas izsniegts no visiem jūsu darba devējiem parādot, cik
daudz jūs esat nopelnījis un cik daudz nodokļus jūs samaksājāt. Ja jums nav šo dokumentu,tad
jūsu pēdējo algas lapu var izmantot tā vietā (Lønseddel);
 Darba līgums Dānijā, ja jums tāda ir;
 Jūsu pases vai identifikācijas kartes kopija.
Lai pieteiktos atvaļinājuma naudas atmaksas procesam, Jums būs nepieciešams iesniegt mums
vēstuli no FerieKonto vai pēdējo algas lapu, kas satur pamatinformāciju par atvaļinājuma naudas
uzkrājumu.
PIEZĪME: Ja jums nav neviena no šiem dokumentiem - tā nav problēma! Iesniedziet savus
dokumentus tik un tā! Mēs tos apkoposim Jūsu vietā!
IESNIEDZIET VISUS SAVUS DOKUMENTUS RT TAX!


Atnesiet/atsūtiet visus dokumentus pa pastu uz RT Tax reģionālā pārstāvja biroju

RT Tax Latvia
Ieriķu iela 15 K-3
Rīga, LV-1084


Ar kurjeru, piesakoties: www.return-my-parcel.com/DPD-LV/RTTAX
Mēs apmaksāsim piegādes izmaksas!

ATBRĪVOJIETIES! JŪSU DARBS IR PABEIGTS! MĒS PARŪPĒSIMIES PAR PĀRĒJO!

Pēc visu nepieciešamo dokumentu nosūtīšanas / iesniegšanas „RT Tax“ pārstāvim, mēs sazināsimies ar
Jums, lai apspriestu jūsu Dānijas nodokļus un citus jautājumus.
Mēs lūgsim norēķināties par mūsu pakalpojumiem atkarībā no Jūsu nepieciešamības.
Pēc maksājuma saņemšanas mēs sniegsim Jums pakalpojumus un informēsim Jūs par progresu.

Pakalpojumu procedūras laika posms Dānijā ir atkarīgs no sniegtā pakalpojuma un tā sarežģītības
pakāpes. Tas ir atkarīgs arī no klienta iesniegtajiem dokumentiem un Dānijas iestāžu darba ātruma.
Parasti laika posms ilgst no 75 līdz 120 dienām kopš dokumentu nokļūšanas “RT TAX” nodokļu
apstrādes birojā.

Nodokļu deklarācijas iesniegšana – 69 EUR.
Deklarācijas labojumi – 79 EUR.
Parādu mazināšana/dzēšana – 79 EUR.
Neizmantotā atvaļinājuma pabalsta kompensācija:
Ar „NemID” (pieteikuma veidlapa neizmantotā atvaļinājuma pabalsta kompensācijai tiešsaistē) –
29 EUR.
Bez „NemID” (pieteikuma veidlapa neizmantotā atvaļinājuma pabalsta kompensācijai papīra
formātā) – 49 EUR.
„NemKonto” bankas konta aktivizēšana:
Ar „NemID” („NemKonto” Bankas konta aktivizēšana tiešsaistē) – 29 EUR.
Bez „NemID” („NemKonto” Bankas konta aktivizēšana papīra formātā) – 49 EUR.
Reģistrācijas noņemšana no valsts reģistra /jaunas adreses atjaunošana – 29 EUR.

RT Tax Latvia
LŪDZU, IZMANTOJIET ANGĻU ALFABETA BURTUS!

Vārds, uzvārds:
Dzimšanas datums:

Adrese
______ g./ ____ m./ ____ d.

(faktiskā):

Tel./Mob.:
E-pasts:
CPR number (Personal Identity Number) 10 cipari:

Lūdzu, atzīmēt Jums interesējošo (-os) pakalpojumu (-us):
Nodokļu deklarācijas iesniegšana.

Šis pakalpojums ir nepieciešams, ja nodokļu iestāde neizdod ikgadēju

nodokļu aprēķinu (Arsopgorelse). Katru gadu deklarācija par iepriekšējo gadu jāaizpilda līdz 1. jūlijam.

Deklarācijas labojumi.

Šis pakalpojums ir nepieciešams, kad dažādu nodokļu atvieglojumu piemērošanai ir

nepieciešami nodokļu deklarācijas labojumi vai ja ir nepieciešami labojumi Dānijas nodokļu birojā kļūdainas
informācijas dēļ (ienākumi, samaksātie nodokļi, darba laiks).

Parādu mazināšana/dzēšana.

Šis pakalpojums ir nepieciešams, ja klients ir saņēmis vēstuli par parādu no

Dānijas Nodokļu biroja. Mēs izskatīsim deklarāciju un piemērosim pieejamos nodokļu atvieglojumus (ienākumi,
samaksātie nodokļi, nodarbinātības laika periods). Deklarācijas labojumu dēļ parādu var mazināt vai dzēst.

Neizmantotā atvaļinājuma pabalsta kompensācija.

Jebkuram Dānijā strādājošajam pienākas

neizmantotā atvaļinājuma pabalsta kompensācija. Ja esat pārtraucis darbu un neizmantojis atvaļinājumu, ir iespējams
saņemt atvaļinājuma pabalstu. Pabalstu var saņemt par 3 iepriekšējiem gadiem.
SVARĪGI: Lūdzu, pievienojiet visas vēstules no „Feriekonto” vai citiem atvaļinājumu rezerves fondiem.

Jā

Vai vēlaties pieteikties bērnu pabalstiem (Børnepenge) caur mūsu uzņēmumu?

Nē

Adrese, kuru norādījāt Dānijas Valsts reģistrā (Folkeregisteret) pēc Dānijas pamešanas:

Lūdzu atzīmējat visus iebraukšanas/izbraukšanas datumus no Dānijas, izņemot īsās brīvdienas:
Iebraukšana ______ g./ ____ m./ ____ d.

izbraukšana ______ g./ ____ m./ ____ d.

Iebraukšana ______ g./ ____ m./ ____ d.

izbraukšana ______ g./ ____ m./ ____ d.

Iebraukšana ______ g./ ____ m./ ____ d.

izbraukšana ______ g./ ____ m./ ____ d.

Vai Jums ir aktīvs bankas konts Dānijā?
Vai Jums bija piešķirts NemKonto?

Jā
Jā

Vai Jums ir lietotājvārds un parole no NemID vai TastSelv?

Nē
Nē

Es nezinu kas tas ir
NemID

TastSelv

Man tā nav

Cik darba devēju Jums bija?

1

2

3

4

5

vairāk par 5

Jums ir jānorāda VISI DARBA DEVĒJI. Ja jūs to neizdarīsiet, var rasties problēmas NODOKĻU Atgriešanas procesā.
Ja Jums bija vairāk par 3 darba devējiem, lūdzu iseniedziet par tiem informāciju atsevišķā lapā.

1. Kompānija:

Tel./Fax:

Adrese:

E-pasts:
Attālums no dzīvesvietas līdz darbavietai __________ km
Strādāju no:_____g /____m /___d līdz _____g /____m /____d

Klienta piezīmes:

2. Kompānija:
Adrese:
Tel./Fax:
E-pasts:
Attālums no dzīvesvietas līdz darbavietai __________ km
RT Tax piezīmes:

Strādāju no:_____g /____m /___d līdz _____g /____m /____d

3. Kompānija:
Adrese:
Tel./Fax:
E-pasts:
Attālums no dzīvesvietas līdz darbavietai __________ km
Strādāju no:_____g /____m /___d līdz _____g /____m /____d

Ar savu parakstu es apliecinu, ka visa manis sniegtā

Paraksts:

informācija šajā formā ir pilnīga un pareiza.

Datums:

X
X

Ja Jūsu bankas konts Dānijā vēl joprojām ir aktīvs, lūdzu informējiet par to, jo atmaksājamā naudas summa var tikt
pārskaitīta uz šo bankas kontu. Pārliecinieties, vai Jums ir piekļuve šim kontam, pretējā gadījumā slēdziet to pēc iespējas ātrāk.

VĀRDS:
(LŪDZU, RAKSTIET LIELIEM BURTIEM)

(VĀRDS, CITI VĀRDI, UZVĀRDS)

Pasta adrese:
(IELA, MĀJAS NUMURS, DZĪVOKĻA VAI ISTABAS NUMURS)

(REĢIONS, CIEMS, PILSĒTA)

(PASTA INDEKSS UN VALSTS)

SVARĪGI:
● JŪSU ZEMĀK NORĀDĪTAIS BANKAS KONTA NUMURS TIKS PIEVIENOTS „NEMKONTO”.
● „NEMKONTO” ir sistēma, kuru izmanto dažādas Dānijas iestādes, lai iegūtu personīgo
bankas konta informāciju, lai pārskaitītu nodokļu atmaksu, atvaļinājuma pabalstu atmaksu,
bērnu pabalstus, bezdarbnieku un citus Jūsu pabalstus.
● Ja jums ir Dānijas bankas konts, tas automātiski tiek piešķirts „NEMKONTO”. Jūs jebkurā laikā
varat pievienot vai mainīt savu bankas kontu „NEMKONTO” tīmekļa vietnē. Jauna konta pievienošana
aizņem līdz 16 nedēļām.

KLIENTA BANKAS NOSAUKUMS
BANKAS KONTA NUMURS (IBAN):
(NORĀDĪTAJAM KONTAM, JĀBŪT EURO VALŪTAS KONTAM)

VALŪTA:
KONTA TURĒTĀJA VĀRDS, UZVĀRDS:

BANKAS NOSAUKUMS:

Ar savu parakstu apliecinu, ka visa manis sniegtā informācija

Paraksts:

X

šajā formā ir precīza un pilnīga.
Es piekrītu visiem šīs formas nosacījumiem un norādījumiem.

Datums:

20 _ _ / _ _ / _ _

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
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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
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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

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

Pakalpojuma līgums Nr.__________
Rīga, 20 _ _ g. _ _ m. _ _ d.
Līguma puses, SIA ‚‘‘RT Tax Latvia‘‘, Ieriķu iela 15 K-3, Rīga, Latvija, LV-1084, reģistrācijas numurs: LV42103067199, kuru pārstāv Anete Gabrūne, pamatojoties
uz statūtiem (turpmāk tekstā – Izpildītājs) un līgumslēdzējs ___________________________________________________________________(turpmāk tekstā Klients), noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā - Līgums).
1.pants. Līguma priekšmets
1.
Izpildītājs nodrošina klienta ienākuma nodokļa deklarāciju (-as), vai citu dokumentu aizpildīšanu, iesniegšanu, administratīvos un konsultāciju pakalpojumus,
lai saņemtu pārmaksāto ienākumu nodokli vai sociālos pabalstus no ārvalstu institūcijām.
2.
Klients apņemas par saņemtajiem pakapojumiem norēķināties ar Izpildītāju šajā līgumā paredzētajā kārtībā un nodrošināt Izpildītāju ar visiem nepieciešamajiem
dokumentiem, kas nepieciešami pakalpojuma izpildei.
2.pants. Līguma sastādīšana un darbības laiks
1.
Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī, tiklīdz klients veicis pakalpojuma apmaksu pilnā apmērā 3.1. (c) punktā noteiktajā termiņā un darbojas līdz visu
šajā līgumā paredzēto saistību izpildei.
2.
Šo līgumu var grozīt vai papildināt tikai ar rakstisku abu pušu vienošanos.
3.
Ja kāds no līguma nosacījumiem zaudē spēku vai atzīts par spēkā neesošu, šis apstāklis nepadara par spēkā neesošu visu Līgumu.
3.pants. Pušu saistības
1. Klients apņemas:
a) iesniegt Izpildītājam visus pieprasītos dokumentus un precīzu informāciju, kas nepieciešama pienācīgai pakapojuma sniegšanai;
b) nekavējoties (ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā) informēt par izmaiņām Izpildītājam sniegtajā informācijā, kā arī nekavējoties paziņot par jebkurām izmaiņām
personas datos, mainītu dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, kontu un bankas rekvizītus;
c) samaksāt Izpildītājam atlīdzību par sniegtajiem pakalpojumiem 7 (septiņu) darba dienu laikā no rēķina izsniegšanas dienas un nosūtīt maksājuma uzdevumu
kā apstiprinājumu uz Izpildītāja e-pasta adresi.
d) ievērot konfidencialitātes saistības, kas paredzētas šajā līgumā.
2. Klients apliecina un piekrīt tam, ka:
a) Izpildītājam nav pienākums sniegt pakalpojumu, līdz tiek saņemts apliecinājums, par pilnu pakalpojuma apmaksu;
b) Izpildītājs nav atbildīgs par ārvalstu institūciju darbībām;
c) Izpildītāja kompetencē neietilpst ārvalstu iestāžu atbilžu un pieprasījumu pārraudzīšana, lai nodrošinātu atbilžu sniegšanas termiņu ievērošanu.
3. Izpildītājs apņemas:
a) Tiklīdz Klients veicis pilnu apmaksu par izvēlēto pakalpojumu, izpildīt līgumsaistības tā, lai to izpilde vislabāk atbilstu Klienta interesēm;
b) pēc Klienta pieprasījuma ne vēlāk kā 10 dienu laikā sniegt viņa pieprasīto informāciju par šī līguma izpildes gaitu;
c) pieņemt klienta dokumentus, sniegto informāciju, izmaiņas tajos un to apstrādāt.
d) ja pakalpojuma sniedzējs nevar sniegt pakalpojumus saskaņā ar 4. panta 3. daļas b), d), e), g), h) punktiem, pēc klienta pieprasījuma, pakalpojumu sniedzējs
atmaksā komisijas maksu 10 dienu laikā.
4.pants. Pakalpojumu sniegšanas nosacījumi
1.
Šī līguma izpildei Klientam ir jādod noteiktas formas pilnvarojums, lai Izpildītājs varētu veikt darbības, kas saistītas ar nodokļu pārmaksas atgūšanas procedūru.
Izpildītājs ir atbildīgs Klienta priekšā par to, ka pilnvara tiks izmantota tikai Klienta interešu apmierināšanai un tikai šajā līgumā paredzētā mērķa sasniegšanai.
2.
Izpildītājs nav atbildīgs Klienta priekšā par nodokļu pārmaksas atgūšanas procedūras ilgumu. Nodokļu pārmaksas atgūšanas procedūras ilgums ir atkarīgs no
ārvalsts kompetentās institūcijas veicamo darbību ilguma. Izpildītāja nosauktais nodokļu pārmaksas atgūšanas termiņš ir aptuvens, praktiskais laika periods
pamatotu iemeslu dēļ, var neatbilst šī konkrētā līguma izpildes laikam.
3.
Izpildītāja atlīdzību sastāda:
4.
EUR 69 (ar PVN) gadījumos, kad ir sniegts pakalpojums saistībā ar nodokļu deklarācijas iesniegšanu Dānijas nodokļu iestādē;
5.
EUR 79 (ar PVN) gadījumos, kad ir sniegts pakalpojums saistībā ar labotas nodokļu deklarācijas iesniegšanu Dānijas nodokļu iestādē;
6.
EUR 29 (ar PVN) ar „NemID” vai EUR 49 (ieskaitot PVN) bez „NemID” gadījumos, kad ir sniegts pakalpojums saistībā ar dokumentu iesniegšanu neizmantotā
atvaļinājuma pabalsta kompensācijai Dānijas iestādē (maksa netiek atmaksāta, ja atvaļinājuma naudas atmaksa nav izsniegta ne Izpildītāja vainas dēļ);
7.
EUR 29 (ar PVN) ar „NemID” vai EUR 49 (ar PVN) bez „NemID” gadījumos, kad Dānijas iestādei ir sniegts pakalpojums saistībā ar bankas konta aktivizēšanu
„Nemkonto”;
8.
EUR 29 (ar PVN) gadījumos, kad sniegts pakalpojums saistībā ar reģistrācijas noņemšanu no valsts reģistra vai jaunas adreses atjaunināšanu Dānijas Valsts
reģistrā (Folkeregisteret);
9.
EUR 90 (ar PVN) gadījumos, kad ir sniegts pakalpojums saistībā ar bērna pabalsta piešķiršanu Dānijā;
10. Līguma izpilde sākas tikai pēc tam, kad abas puses ir parakstījušas līgumu, un Klients pilnībā veicis priekšapmaksu par izvēlēto pakalpojumu.
11. Gadījumā, ja Dānijas iestādes Nodokļu deklarācijas labošanas pakalpojuma laikā atsakās samazināt klienta parādu vai atmaksāt ienākuma nodokļa pārmaksu
ne Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs atmaksā pusi no Klienta samaksātās pakalpojuma maksas.
12. Gadījumā, ja Dānijas iestādes sniedz atbildi ar atteikumu izmaksāt bērnu naudu, un tas nav pakalpojuma sniedzēja jeb Izpildītāja vainas dēļ, tad Izpildītājs
atlīdzina tikai pusi no pakalpojuma maksas.
5.pants. Atlīdzība un līgumsoda maksājums
1.
Ja Klients vienpusēji lauž vai atsakās turpināt pildīt šo līgumu kāda cita iemesla, nevis Izpildītāja pieļauta būtiska līguma pārkāpuma dēļ, Klientam jāsamaksā
Izpildītājam 55 EUR (ar PVN) Šādā gadījumā Klientam tāpat ir jāsedz citi Izpildītāja izdevumi, kas radušies līdz brīdim, kad tika saņemts paziņojums par
līguma laušanu, kā arī jāatlīdzina citi Izpildītājam radušies zaudējumi.
2.
Ja Izpildītājs vienpusēji lauž vai atsakās turpināt pildīt šo līgumu Klienta pieļauta būtiska līguma pārkāpuma dēļ, Klientam jāsamaksā Izpildītājam 1∕2 visas
atlīdzības, bet ne mazāk kā 55 EUR (ar PVN). Šajā gadījumā Klientam tāpat jāsedz citi Izpildītāja izdevumi, kas radušies līdz brīdim, kad tika saņemts
paziņojums par līguma laušanu, kā arī jāatlīdzina citi Izpildītājam radušies zaudējumi.
6.pants. Atbildība
1.
Klients atbild par iesniegto dokumentu autentiskumu un informācijas patiesumu.
2.
Klients atbild par savlaicīgu paziņošanu par izmaiņām Izpildītājam sniegtajā informācijā, kā arī par izmaiņām Klienta personas datos, mainītu dzīvesvietas
adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, bankas kontu un bankas rekvizītiem.
3.
Klients atbild arī par jebkādiem citiem tā pieļautajiem šī līguma pārkāpumiem.
4.
Izpildītāja atbildība iestājas tikai tad, ja viņš ir vainīgs.
5.
Izpildītājs neatbild par ārvalsts institūcijas (iestādes) izmaksātās vai maksājamās nodokļu pārmaksas summas lielumu. Izpildītājam nav jāpieprasa attiecīgajai
ārvalsts institūcijai (iestādei) samaksāt papildu nodokļu pārmaksas daļu un/vai nav jārosina strīds par nodokļu pārmaksas izmaksu vai tās lielumu.
6.
Izpildītājs neatbild par nodokļu pārmaksas atgūšanas summu un procesa ilgumu.
7.
Izpildītājs neatbild par nodokļu pārmaksas atgūšanas summu vai galīgo pakalpojuma rezultātu, ja Klientam nav tiesību saņemt nodokļu pārmaksu vai arī, ja
Klients nav izpildījis vai ir nepienācīgi izpildījis līguma 3.panta 1.punktu.
8.
Ja Klients pārkāpj 3.panta 2.punktu (c ), viņam nekavējoties jāsamaksā Izpildītājam naudas sods 54 EUR (ar PVN) apmērā.
7.pants. Līguma vienpusēja izbeigšana

1/2

1.

Izpildītājam ir tiesības vienpusēji ārpustiesas kārtībā lauzt šo līgumu, ja Klients ir pieļāvis būtisku līguma pārkāpumu, proti, ja Klients pārkāpj vismaz vienu no
šī līguma 3.panta 1.daļas punktiem.
2.
Klientam ir tiesības vienpusēji ārpustiesas kārtībā lauzt šo līgumu, ja Izpildītājs pārkāpj vismaz vienu no šī līguma 3.panta 3. daļas 3 punktiem, un, ja Izpildītājs
tobrīd vēl nav iesniedzis Klienta deklarāciju par ienākuma nodokļu atgūšanu ārvalsts kompetentajā institūcijā (iestādē).
3.
Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt šo līgumu, ja tas rakstiski ir vērsies ārvalsts kompetentajā institūcijā un pēc tam trīs mēnešu laikā ārvalsts kompetentā
institūcija nav sniegusi nekādu informāciju par nodokļu pārmaksas atgūšanas procedūras izpildi un nav izmaksājusi Klientam pienākošos nodokļu pārmaksu.
4.
Izpildītājam, laužot šo līgumu, nav jāatdod Klientam oriģinālie dokumenti, taču ir jāizsniedz dokumentu kopijas, ja tādas tika saglabātas.
8.pants. Konfidencialitāte
1.
Šis līgums, tā sastādīšanas fakts, saturs, kā arī jebkura rakstiska, mutiska vai citāda informācija un dokumenti, kas tieši vai netieši saistīti ar Līgumu, ir
konfidenciāli un puses apņemas neatklāt tās citām personām, kā arī neizmantot to savā darbībā un nenodot citām personām, izņemot gadījumus, kad šāda
informācija ir iegūta no publiskiem avotiem vai jau ir publiski zināma kādā citādā veidā, kad šādas informācijas atklāšana ir nepieciešama, lai izpildītu Līgumā
paredzētās saistības, kad šādas informācijas atklāšana ir obligāta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pārkāpjot konfidencialitātes saistības,
vainīgajai pusei jāmaksā otrai pusei 180 EUR (ar PVN) kompensācija par datu atklāšanu un jāatlīdzina citi Izpildītāja zaudējumi ne vēlāk kā 5 darba dienu
laikā no pārkāpuma konstatēšanas fakta dienas.
9.pants. Jurisdikcija un strīdu risināšana
1.
Šis līgums ir Latvijas Republikas tiesību akts.
2.
Katrs strīds, nesaprašanās vai prasība, kas rodas no šī līguma vai ir ar to saistīts, tiek risināts sarunu ceļā. Ja vienošanos panākt neizdodas, visi strīdi tiek risināti
Rīgas pilsētas iecirkņa tiesā vai arī saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesu piekritības noteikumiem –Rīgas apgabaltiesā.
10.pants. Nepārvaramas varas (force majeure) apstākļi
Puse tiek atbrīvota no materiālās atbildības par kavēšanos vai daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildi, ja tas noticis neparedzēta iemesla dēļ, kuru
konkrētajos apstākļos nevarēja novērst (nepārvarama spēka apstākļi).
Piemēram, puses darbību ietekmēja varas vai pārvaldes orgānu, pašvaldību lēmumi, politiskie nemieri, izsludināti vai neizsludināti streiki, kari vai citādas
militāras sadursmes, ugunsgrēki, plūdi, citas stihiskas nelaimes, citi ārkārtas gadījumi, kas notikuši pēc līguma parakstīšanas un kurus puses nevarēja ne
paredzēt, ne no tiem saprātīgi izvairīties, ne tos kontrolēt.
11 pants. Citi nosacījumi
1.
Līgumslēdzēju pušu paziņojumiem jābūt rakstiskiem un tie jāsūta ierakstītā vēstulē vai arī izmantojot notāra pakalpojumus, vai arī pa faksu (ja saņemta atbilde
par šāda paziņojuma saņemšanu), vai arī jāiesniedz pret parakstu. Pusei, kas ir pārkāpusi šī punkta prasības, jāuzņemas viss pārkāpuma negatīvo seku risks.
2.
Ja mainās viens vai vairāki jebkuri līguma punkti, pats līgums paliek spēkā.
3.
Šis līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros, abiem ir vienāds juridiskais spēks, pa vienam eksemplāram katrai līgumslēdzēja pusei.
12.pants. Pušu nosaukumi, adreses, citi rekvizīti un paraksti

Izpildītājs

Klients

SIA „RT Tax Latvia“

______________________________________

Reģistrācijas numurs: LV42103067199

Adrese

Ieriķu iela 15 K-3, Rīga, LV-1084, Latvija

______________________________________

Tel. 27757221

______________________________________

E-pasts: info@rttax.lv

Personas kods

Saņēmējs: SIA „RT Tax Latvia“
Banka: AS Swedbank
SWIFT kods: HABALV22
Bankas konts: LV38HABA0551037480618

Uzņēmuma vadītāja Anete Gabrūne _____________________

X______________________________________
(Vārds, uzvārds, paraksts)
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