
 
 
 

 
Stimate Client, 
Vă mulțumim că ați ales RT Tax pentru recuperarea taxelor din Danemarca! 
Recuperarea acestor taxe nu a fost niciodată mai uşoară!  
Trebuie doar să urmăriţi aceşti paşi: 
  
TIPĂRIŢI toate paginile din acest document 

 
COMPLETAŢI formularele de Înregistrare  
 
SEMNAŢI unde este marcat cu “X” 

 
 FURNIZAȚI următoarele documente: 
 

 Formularul Årsopgørelse, dacă îl aveți (calculul de la SKAT-ul din Danemarca eliberat la sfarșitul 
anului fiscal); 

 Formularul Oplysningsseddel, document eliberat de toți angajatorii dumneavoastră, care arată cât 
de mult ați câștigat și câte taxe ați plătit. Dacă nu aveți acest document, puteți trimite ultimii 
fluturași de salariu (Lønseddel); 

 Contractul de muncă din Danemarca, dacă îl aveți; 
 Copie a pașaportului sau a cărții de identitate 

 
Pentru a începe rambursarea indemnizaţiei de concediu, trebuie să ne trimiteţi o scrisoare de la 
FerieKonto sau ultimul fluturaş de salariu care conţine informaţiile de bază privind indemnizaţia 
dumneavoastră de concediu. 
 
Notă importantă: Dacă nu aveți unul din aceste documente – Nicio problemă! Trimiteți-ne documentele 
pe care le aveți, ne ocupăm noi de celelalte pentru dumneavoastră! 

 
 

TRIMITEŢI TOATE DOCUMENTELE CĂTRE RT TAX! 
 

Aduceţi sau trimiteţi toate documentele la reprezentanţa regională RT Tax: 
 
 
 

RT Tax Romania 
Str. Regele Ferdinand, Nr. 9, Et. 1, Ap. 9  
Cluj Napoca, 400110 
Romania 

 
 
 
 
 

RELAXAŢI-VĂ! MUNCA DUMNEAVASTRĂ ESTE GATA! NOI VOM FACE RESTUL! 
 
 



 
 
 
 

 
 
După ce trimiteți toate documentele solicitate către RT Tax, vom lua legătura cu dumneavoastră pentru a 
confirma primirea lor și alte întrebări dacă apar. 
 
În funcție de serviciile pe care le veți solicita, va fi nevoie să plătiți comisionul aferent serviciului, în 
avans. 
 
După primirea plății vom începe furnizarea serviciilor și vă vom informa despre progresul rambursării 
taxelor dumneavoastră. 

 
 

 
 
 

     
 

Durata procesului de recuperare a taxelor din Danemarca depinde de serviciul cerut și de complexitatea 

acestuia. Depinde, de asemenea, de ce documente au fost furnizate de către dumneavoastră și de 

răspunsul autorităților din Danemarca. În mod normal, perioada de așteptare este între 2 și 4 luni de la 

data la care ajung documentele la biroul de procesare RT Tax. 

 
 

 
 

 
Completarea declarației fiscale – 345 RON.  
 
Corectare declarație fiscală – 495 RON. 
 
Reducere/Anulare datorie – 495 RON. 
 
Rambursarea indemnizației de vacanță: 

Cu NemID (se aplică pentru banii de vacanță online) – 245 RON. 
Fără NemID (se aplică pentru banii de vacanță prin scrisoare) – 345 RON. 
 

Trimiterea contului bancar către Nemkonto: 
Cu NemID: Trimiterea contului bancar către Nemkonto online – 245 RON. 
Fără NemID: Trimiterea contului bancar către Nemkonto prin scrisoare – 345 RON. 

 
Anularea înregistrării din Registrul Național Danez/Actualizarea adresei – 245 RON. 

 



VA RUGAM SA FOLOSITI LITERE ENGLEZESTI (FARA DIACTRITICE)!

Prenumele, numele: Adresa

Data nasterii: ______ a/ ____ l/ ____ z din tara natala:

Tel./Mob.:

E-mail:

CPR number (Personal Identity Number) 10 cifre:

Depunerea declarației fiscale.

Corecții de declarații, reducerea/eliminarea datoriilor.

Rambursarea indemnizației de concediu.

Rambursarea indemnizației de concediu înghețată.

Doriți să aplicați pentru alocația copiilor (Børnepenge) prin intermediul companiei noastre? Da Nu

Adresa pe care ați furnizat-o la Registrul Național Danez (Folkeregisteret) când ați părăsit Danemarca:

V-ați declarat plecarea din Danemarca? Da  Nu

Mai lucrați în Danemarca? Da  Nu

Va rugam sa enumerati toate sosirile si plecarile din Danemarca, cu exceptia vacantelor scurte:
Sosire ______ a/ ____ l/ ____ z Plecarii ______ a/ ____ l/ ____ z
Sosire ______ a/ ____ l/ ____ z Plecarii ______ a/ ____ l/ ____ z

Aveți cont bancar activ în Danemarca? Da  Nu

V-ați atribuit NemKonto? Da  Nu  Nu știu ce este

Doriți să vă schimbați contul NemKonto? Da  Nu

Aveți ID și parolă pentru NemID, MIT ID sau TastSelv?

NemID MIT ID TastSelv Nu am

Vă rugăm să marcați serviciul sau serviciile care vă interesează:

Acest serviciu este necesar atunci când biroul fiscal nu emite o evaluare fiscală anuală („Arsopgorelse”). În fiecare an, declarația pentru anul 
precedent trebuie completată până la 1 iulie.

Oferim acest serviciu atunci când sunt necesare corecții ale declarației fiscale pentru a aplica diferite beneficii fiscale sau când sunt necesare 
corecții din cauza informațiilor incorecte din Fiscul danez (venit, impozite plătite, perioada de angajare). Datorită corecțiilor din declarație, suma 
de plată în exces poate fi mai mare, datoria poate fi redusă sau eliminată.

Toți cei care au lucrat în Danemarca au câștigat indemnizație de concediu. Dacă ați încetat să mai lucrați și nu v-ați folosit concediul, puteți 
primi rambursarea indemnizației de concediu. Este posibil să aplicați pentru indemnizație de concediu într-un an după încheierea anului de 
concediu. Important: Vă rugăm să adăugați toate literele din „Feriekonto” sau din alte fonduri de concediu.

Dacă ați lucrat în Danemarca în perioada 2019-09-01 până în 2020-08-31 și nu ați reușit să solicitați la timp alocația de concediu, suma dvs. de 
concediu este înghețată și transferată într-un Fond special. Dacă nu mai lucrați în Danemarca, puteți solicita acești bani acum, în loc să așteptați 
până când ajungeți la vârsta de pensionare în Danemarca.
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Cati angajatori ati avut?

Trebuie sa enumerati toti ANGAJATORII.  Daca nu veti face acest lucru poate cauza probleme in returnarea taxelor.
Dacă ați avut mai mult de doi angajatori, vă rugăm să ne asigurați informațiile de angajare pe o coală separată.

1. Compania: Tel./Fax:

Adresa: E-mail:

Distanța de la cazare la locul de muncă _________________ km
Am lucrat din data de:______a/____l/___z pana la data de ______a/____l /____z

2. Compania:

Adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

Distanța de la cazare la locul de muncă _________________ km
Am lucrat din data de:______a/____l/___z pana la data de ______a/____l /____z

3. Compania:

Adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

Distanța de la cazare la locul de muncă _________________ km
Am lucrat din data de:______a/____l/___z pana la data de ______a/____l /____z

Angajatorul dumneavoastră v-a plătit sau a oferit cazarea sau masă gratuită? Da  Nu

Angajatorul dvs. v-a plătit cheltuielile de călătorie de la domiciliu în Danemarca 

la locul de muncă sau v-a furnizat angajatorul dvs. mașină din partea companiei? Da  Nu

Semnand acest formular declar ca toate informatiile Semnatura: X
pe care le-am furnizat aici sunt corecte si complete. Data: X

Observatiile clientului:

Observatiile RT Tax:

1             2             3             4             5                    mai mult de 5
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ADRESA DUMNEAVOASTRĂ POȘTALĂ:
(VĂ RUGĂM SĂ FOLOSIȚI MAJUSCULE)

IMPORTANT:   
● Contul bancar pe care îl furniza ți va fi ad ăugat la Nemkonto

● NEMKONTO este sistemul utilizat de diferite autorități daneze pentru a obține informațiile personale despre contul dvs. bancar

pentru a vă transfera rambursări de impozite, rambursări ale indemnizațiilor de concediu, alocații pentru copii, șomaj și alte alocații, 

care vă aparțin.

● Dacă aveți un cont bancar danez, acesta este atribuit automat la NEMKONTO. Puteți adăuga sau modifica contul dvs. bancar

la NEMKONTO oricând. Este nevoie de până la 16 săptămâni pentru a adăuga un cont bancar nou.

DETALIILE BĂNCII BENEFICIARE

NUMĂRUL CONTULUI BANCAR (IBAN):

VALUTA CONTULUI BANCAR:

NUMELE COMPLET AL TITULARULUI DE CONT:

NUMELE BĂNCII:

Prin semnarea acestui formular declar că toate informațiile Semnătura: X
pe care le-am furinazat în acest formular sunt corecte și complete.
Sunt de acord cu termenii și condițiile subliniate în acest formular. Data: 2 0  _   _  /  _   _  /  _   _  

(PRENUMELE, AL DOILEA PRENUME, NUMELE DE FAMILIE)

(STRADA, NUMĂRUL, APARTAMENTUL)

(JUDEȚUL, SATUL, COMUNA SAU ORAȘUL)

(CODUL POȘTAL ȘI ȚARA)



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___________________________ 
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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:

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:

Navn/Name

Adresse/Address

CPR-/CVR-nr./

Civil reg. no./Central business reg. no.

• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •

Dato/Date Underskrift/Signature

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. 

Repræsentantens navn/Name of representative

Adresse/Address

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



Signature

 

to another account you have to send us a perfect copy of your passport/drivers licence attached to this 

 

Bank in Europe

Bank in other countries



Telefonnummer 

72 22 27 95

Name and address 

Name und Adresse 

Imie, nazwisko, adres 

Navn og adresse

04.069  EN/DE/PL/DK
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Civil reg. no. 

Personenkennnummer 

PESEL 

Personnummer

Mail via 

skat.dk/kontakt

TastSelv Internet 

skat.dk/tastselv

Assessed deductions/Steuerfreibeträge/Odliczenie podatkowe/Ligningsmæssige fradrag

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

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.

Deduction for transport between home and work 

Kilometerpauschale für Fahrten zwischen Wohnort und Arbeitsplatz 

Odliczenie kosztów dojazdów do pracy 

Befordringsfradrag

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.)

Amounts in DKK 
Beträge in DKK 

Kwota w duńskich koronach 
Beløb i kroner

Box 
Rubryka 

Rubrik Felt nr.

2020

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 

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: 

Side 1/2

69 722:9

53 429

51 417

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • • •

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.

• • • • • • •

Ved skattepligt til Danmark i en kortere periode end ét år: 

Ønsker du personfradrag kombineret med helårsomregning af din delårsindkomst? 

Hvis ja, sæt 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.

• • • • • • •

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

.
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Telefonnummer 

72 22 27 95

Name and address 

Name und Adresse 

Imie, nazwisko, adres 

Navn og adresse

04.069  EN/DE/PL/DK
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Civil reg. no. 

Personenkennnummer 

PESEL 

Personnummer

Mail via 

skat.dk/kontakt

TastSelv Internet 

skat.dk/tastselv

Assessed deductions/Steuerfreibeträge/Odliczenie podatkowe/Ligningsmæssige fradrag

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

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.

Deduction for transport between home and work 

Kilometerpauschale für Fahrten zwischen Wohnort und Arbeitsplatz 

Odliczenie kosztów dojazdów do pracy 

Befordringsfradrag

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.)

Amounts in DKK 
Beträge in DKK 

Kwota w duńskich koronach 
Beløb i kroner

Box 
Rubryka 

Rubrik Felt nr.

2021

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 

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: 

Side 1/2

69 722:9

53 429

51 417

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • • •

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.

• • • • • • •

Ved skattepligt til Danmark i en kortere periode end ét år: 

Ønsker du personfradrag kombineret med helårsomregning af din delårsindkomst? 

Hvis ja, sæt 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.

• • • • • • •

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

.
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Telefonnummer 

72 22 27 80

Name and address 

Name und Adresse 

Imie, nazwisko, adres 

Navn og adresse

04.069  EN/DE/PL/DK

20
23
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Civil reg. no. 

Personenkennnummer 

PESEL 

Personnummer

Mail via 

skat.dk/kontakt

TastSelv Internet 

skat.dk/tastselv

Assessed deductions/Steuerfreibeträge/Odliczenie podatkowe/Ligningsmæssige fradrag

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

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.

Deduction for transport between home and work 

Kilometerpauschale für Fahrten zwischen Wohnort und Arbeitsplatz 

Odliczenie kosztów dojazdów do pracy 

Befordringsfradrag

Travel expenses (deduction for food and accomodation), cannot exceed DKK 30,500 

Kosten für Unterkunft und Verpflegung, maximal 30.500 kr. 

Koszty zakwaterowania i wyżywienia, maksymalnie 30.500 kr. 

Rejseudgifter (fradrag for kost og logi på rejser, højst 30.500 kr.)

Amounts in DKK 
Beträge in DKK 

Kwota w duńskich koronach 
Beløb i kroner

Box 
Rubryka 

Rubrik Felt nr.

2023

Supplementary information to the tax assessment notice for 2023 
Ergänzende Angaben zum Steuerbescheid 2023 
Dodatkowe informacje do zeznania podatkowego za 2023 
Supplerende oplysninger til årsopgørelsen for 2023

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: 

Side 1/2

69 722:9

53 429

51 417

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • • •

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.

• • • • • • •

Ved begrænset skattepligt til Danmark i en kortere periode end ét år: 

Ønsker du personfradrag kombineret med helårsomregning af din delårsindkomst? 

Hvis ja, sæt 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.

• • • • • • •

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

Fra (dato) Til (dato)

Fra (dato) Til (dato)

Fra (dato) Til (dato)

.
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Information to the Danish Tax Agency about residence etc. when leaving Denmark

Emigration

The address you are leaving CPR no. (civil reg. no.)

Name

Spouse

Date of departure Spouse’s date of departure

Address in the country you are moving to

E-mail

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

Education Au pair

Short working
assignment

Do you still own/rent a residence in Denmark while you are staying abroad?

No Yes

Period

- or has your residence been put up for sale? If so, please

enclose/attach sales agreement

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

If yes, which type?

(house, appartment or room) 

No Yes

If you have sold or abandoned your

residence, state the date:

If you have kept the residence, please state if you have temporarily rented it out to others while you are abroad?

No Yes

Period

No Yes

Do you own real property, business enterprises, investment units or shares in Denmark?

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?

Are you employed by the EU, UN, NATO or a similar organisation? 

If yes, enclose/attach documentation

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)?

Your contact phone numer

No Yes

No Yes

No Yes

• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •

Date Signature of the
person leaving

Have you been stationed by a Danish public authority?

If yes, encolse/attach documentation

Have there been any extraordinary contributions to company pension schemes within the last 5 or 10 years?

No Yes

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

Is your spouse, if any, employed by the EU, UN, NATO or a 

similar organisation?

No Yes

Has your spouse, if any, been stationed by a Danish public authority?

No Yes

Did you exercise share options/receive options to purchase shares, for example as part of your employment?

Do you think that your full tax liability to Denmark ended when you left Denmark?

No Yes If yes, encolse/attach documentation

No Yes

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

No Yes

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

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

Tax liability 

(mark with X) 

 I pay regular Danish taxes 

 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 

• Documentation for being entitled to a disability pension (for example, letter granting you the pension 
or a payment letter) 

 
Senior pension 

• Documentation for being entitled to a senior pension (for example, letter granting you the pension or 
a payment letter) 

 
Early pension 

• Documentation for being entitled to an early pension (for example, letter granting you the pension or 
a payment letter) 

 
Early retirement 
pension 

• 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) 
 

Flexible employment 
scheme (fleksydelse) 

• 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) 
 

Paid old-age pension 
benefits 

• 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) 
 

Left Denmark 
• 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 

 
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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Contract prestări servicii 
Nr.    

 

Cluj-Napoca, 20 _ _ an. _ _ luna. _ _ zi. 
 

I. Părţile contractante: 
Societatea Comercială ROLIT SOLUTIONS SRL, cu sediul în Str. Regele Ferdinand, Nr. 9, Et. 1, Ap. 9, Cluj Napoca, 400110 Romania, reprezentată prin 
domnul Zsoldos Szabolcs, având funcţia de administrator, denumită în continuare Furnizor, şi 

 
...................................................................., domiciliat în localitatea...................................................., str........................................., nr........., bl ........, scară ......., 

 
judeţ/sector .................................................. denumit în continuare Client, au convenit următoarele: 

 
II. Obiectul contractului 
1. Obiectul prezentului contract constă în prestarea de către Furnizor a serviciilor de recuperare a prestațiilor /beneficiilor clientului sau alte servicii de 

completate, depunere, management şi consultanţă, în scopul de a obţine o reducere a impozitelor sau a prestaţiilor sociale de la instituţiile fiscale străine. 
2. Clientul se obligă să furnizeze toate documentele necesare pentru efectuarea serviciului şi să plătească pentru aceste servicii. 

 
III Durata contractului 
1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării şi va fi valabil până în momentul în care toate obligaţiile contractuale au fost asumate, iar Clientul, 

conform articolului IV.1.c), a efectuat plata totală în avans către Furnizor în timp util. 
2. Acest contract poate fi modificat sau completat numai cu acordul scris al ambelor părţi. 
3. În cazul în care orice prevedere al prezentului Contract este declarată nulă, atunci acest lucru nu va invalida întreg contractul. 

 
IV. Obligaţiile părţilor 

1. Clientul trebuie: 
a) să asigure Furnizorului toate documentele şi informaţiile necesare pentru efectuarea serviciilor; 
b) să anunţe imediat (nu mai târziu de 2 zile lucrătoare) modificările informaţiilor furnizate, precum şi anunţarea imediată a oricăror modificări ale 

informaţiilor cu caracter personal: adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de e-mail şi detaliile contului bancar; 
c) să plătească o compensaţie furnizorului pentru serviciile prestate în termen de 7 zile lucrătoare de la data eliberării facturii, prin trimiterea dovezii de 

plată către e-mailul Furnizorului. 
d) să respecte obligaţiile de confidenţialitate de la acest contract. 

 
2. Clientul este de acord ca: 
a) Furnizorul nu este obligat să ofere acest serviciu, decât în momentul în care Clientul asigură dovada plăţii integrale pentru serviciul cerut 
b) Furnizorul să fie responsabil a răspunde în faţa instituţiilor străine şi a soluţiona problemele care pot apărea; 
c) Furnizorul să fie responsabil de monitorizarea şi autorizarea răspunsurilor instituţiilor străine, precum şi răspunderea cererilor şi a prezenta 

documentele înainte de termenele limită. 
 

3. Furnizorul trebuie: 
a) să efectueze angajamentele după ce clientul a plătit factura pentru serviciul dorit, astfel încât rezultatul să se potrivească cât mai bine 

intereselor clientului; 
b) să prezinte, la cererea clientului, în termen de 10 zile, informaţiile de solicitare cu privire la executarea contractului; 
c) să pună la dispoziţie documentele şi informaţiile clientului, precum şi să anunţe eventualele schimbări pe care le-a săvârşit; 
d) În cazul în care Furnizorul eşuează în a asigura serviciile enumerate în partea a V-a, secţinea 3, punctele b), d), e), g), h), la cererea clientului, 

Furnizorul va returna comisionul în termen de 10 zile. 
 

V. Termenii şi condiţiile 
1. Pentru prima reprezentaţie a contractului, Clientul va avea autoritatea de a emite în forma prevăzută de a desfăşura activităţi legate de serviciul furnizat. 

Clientul este responsabil pentru a se asigura că puterea va fi folosită doar pentru a satisface interesele clientului în acord, şi numai pentru scopul propus. 
2. Furnizorul nu este răspunzător faţă de Client pentru durata serviciilor furnizate. Durata serviciilor oferite depinde de autorităţile fiscale competente. Perioada 

serviciilor publicată de către Furnizor este dată de către practica repetitivă, care nu corespunde efectiv performanţei specifice perioadei contractului. 
3. Comisioanele încasate de către Furnizor sunt următoarele şi vor fi plătite în RON în contul Furnizorului menționat pe factură: 

a) 345 RON (TVA inclus) în cazurile în care a fost furnizat un serviciu în legătură cu depunerea unei declarații fiscale la Oficiul Fiscal din Danemarca; 
b) 495 RON (TVA inclus) în cazurile în care a fost furnizat un serviciu în legătură cu depunerea unei declarații fiscale de corecție la Oficiul Fiscal din 

Danemarca; 
c) 245 RON (TVA inclus) cu NemID sau 345 RON (TVA inclus) fără NemID  în cazurile în care a fost furnizat un serviciu în legătură cu depunerea 

documentelor pentru restituirea indemnizației de vacanță la Oficiul Fiscal din Danemarca (În cazul în care indemnizația de vacanță nu se primește, din 
alte motive decât din vina Furnizorului, comisionul nu se returnează) 

d) 245 RON (TVA inclus) cu NemID sau 345 RON (TVA inclus) fără NemID în cazurile în care a fost furnizat un serviciu în legătură cu activarea 
contului bancar ca Nemkonto către Oficiul Fiscal din Danemarca; 

e) 245 RON (TVA inclus) în cazurile în care a fost furnizat un serviciu în legatură cu radierea din Registrul Național Danez (Folkeregisteret); 
f) 645 RON (TVA inclus) în cazurile în care a fost furnizat un serviciu în legătură cu acordarea alocației pentru copii în Danemarca; 
g) 345 RON (TVA inclus) în cazurile în care a fost furnizat un serviciu în legătură cu depunerea documentelor pentru rambursarea indemnizației de 

concediu înghețată către autoritățile Danemarcei (taxa nu este rambursabilă dacă rambursarea indemnizației de concediu înghețată nu este emisă din 
vina Contractorului); 

4. Executarea acestui contract intră în vigoare doar după ce cele 2 părţi îl vor semna şi Clientul plăteşte în totalitate pentru serviciile listate prin plata în avans. 
5. În cazul în care autoritățile Daneze refuză reducerea datoriei Clientului, respectiv refuză să plătească taxele plătite în plus pe parcursul procesului de 

corectare a returnării taxelor, din alte motive decât din vina Furnizorului, Furnizorul va returna jumătate din comisionul plătit de către Client Furnizorului. 
6. În cazul în care autoritățile din Danemarca refuză să acorde alocația pentru copii nu din cauza Furnizorului, Furnizorul rambursează jumătate din 

comisionul serviciului plătit de Client către Furnizor. 
 

VI. Plata penalităţilor 
1. În cazul în care clientul doreşte să înceteze contractul cu Furnizorul din alte motive decât cele ale unei încălcări substanţiale a contractului, Clientul se 

obligă să plătească o taxă de penalizare de 250 RON. În acest caz, clientul trebuie să acopere şi alte costuri ale Furnizorului care au avut loc înainte de 
notificarea încetării dacă nu sunt acoperite de această taxă de penalizare. 

2. Dacă Furnizorul reziliază în mod unilateral sau refuză să își continue contractul în cazul încălcării contractului de către Client, Clientul se obligă să plătească 
jumătate din remuneraţia totală, dar nu mai puțin de 250 RON. În acest caz, clientul trebuie să acopere şi alte costuri pe care Furnizorul le are, daune care 
au avut loc înainte de notificarea de încetare a contractului, precum şi alte pierderi cauzate Furnizorului. 
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VII. Obligaţii 
1. Clientul este responsabil să asigure Furnizorului actele reale şi informaţiile exacte. 
2. Clientul este responsabil să asigure Furnizorului (în timp util) notificarea legată de modificarea informaţiilor asigurate Furnizorului şi orice modificări ale 

datelor cu caracter personal ale Clientului, cum ar fi: adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de e-mail şi detalii legate de contul bancar. 
3. Clientul este responsabil de orice alte încălcări al prezentului Contract. 
4. Furnizorul este responsabil doar în cazul în care acesta este vinovat. 
5. Furnizorul nu este răspunzător faţă de Client pentru suma plătită autorităţii (autorităţilor) străine. Furnizorul nu este obligat să solicite instituţiei(instituţiilor) 

străine să plătească o taxă suplimentară şi/sau să încaseze un litigiu referitor la plată. 
6. Furnizorul nu va fi răspunzator faţă de Client pentru suma primită la finalizarea perioadei de serviciu. 
7. Furnizorul nu va fi răspunzător faţă de Client pentru plata sau rezultatul final al serviciului, în cazul în care clientul nu are dreptul la primirea de bani sau 

în cazul în care Clientul nu a reuşit sau nu a îndeplinit în mod corespunzător clauzele de la articolul 3 alineatul 1. 
8. În cazul în care Clientul a încălcat articolul IV, alineatul 2 litera (c), acesta va fi obligat să plătească o amendă de 250 RON. 

 
VIII. Rezilierea unilaterală a contractului 
1. Furnizorul are dreptul de a rezilia acest contract în mod unilateral, fără intervenţia instanţei judecătoreşti şi fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi dacă 

Clientul nu a furnizat toate documentele şi informaţiile necesare realizării obiectului contractului. 
2. Clientul are dreptul de a rezilia acest contract fără hotărâre judecătoareacă în situaţia în care deşi a furnizat toate documentele şi informaţiile necesare 

realizării obiectului contractului, Furnizorul, în termen de 30 de zile de la data primirii lor, nu a a trimis declaraţiile în numele clientului privind rambursarea 
alocaţiilor de copii sau depunerea altor declaraţii la Organele Fiscale Străine, menţionate la Alineatul V, punctul 3. 

3. Furnizorul are dreptul de a rezilia în mod unilateral contractul în cazul în care acesta este aplicat la autoritatea competentă a unei ţări străine, iar în termen 
de trei luni autoritatea competentă străină nu a furnizat nicio informaţie cu privire la procedurile de executare a plăţii, iar Clientul nu a plătit creanţele 
garantate. 

4. Dacă Furnizorul încetează acest contract cu Clientul, acesta nu trebuie să returneze documentele originale, dar trebuie să furnizeze copii ale documentelor 
în cazul în care au fost salvate. 

 
IX. Obligaţia de confidenţialitate 
Prezentul contract, conţinutul său, precum şi orice informaţii şi documente scrise sau verbale, legate direct sau indirect de prezentul contract sunt confidenţiale, 
iar părţile se angajează să nu le divulge altor persoane, şi să nu le folosească în activităţi proprii, cu excepţia cazurilor în care astfel de informaţii au fost obţinute 
din surse publice, sau sunt cunoscute în mod public. O astfel de confidenţialitate este necesară în vederea îndeplinirii obligaţiilor sale prevăzute în contract. 
Pentru nerespectarea confidenţialităţii, partea în culpă va fi răspunzătoare faţă de partea lezată cu o despăgubire de 150 EUR precum şi plata altor daune în cazul 
divulgării datelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la stabilirea în fapt a pierderilor. 

 
X. Legea aplicabilă şi soluţionarea litigiilor 
1. Acest contract este supus legislaţiei române. 
2. În caz de litigiu, părţile vor încerca soluţionarea în mod amiabil a acestuia. 
3. În cazul în care nu se reuşeşte soluţionarea în mod amiabil a litigiului, părţile convin ca acesta să fie soluționat de către instanțele judecătorești competente, 

potrivit legii. 
 

XI. Forţa majoră 
Furnizorul nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau de executarea îm mod necorespunzător total sau parţial a oricărei obligaţii care îi revine în baza 
prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiei a fost cauzata de forta majora aşa cum este definită de lege. 
Furnizorul, invocând forţa majoră, este obligat să anunţe cealaltă parte în termen de 7 zile lucrătoare de la producerea evenimentului şi să ia toate măsurile 
posibile în vederea limitării consecintelor acestuia. 

 
XII. Alţi termeni şi condiţii 
1. Orice modificare adusă prezentului contract se va face în scris pentru a fi valabilă 
2. Orice dispută în legătură cu prezentul Contract va fi arbitrată de instanţa competentă în a cărei jurisdicţie are sediul Furnizorul, doar dacă nu este altfel 

stipulat de legislația română 
3. Acesta contract a fost încheiat în limba română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte la contract. 

 
 

Furnizor Client 
 

SC ROLIT SOLUTIONS SRL 

Str. Regele Ferdinand, Nr. 9, Et. 1, Ap. 9 

Cluj-Napoca, 400110 

Email: info@rttax.ro 

Număr de înregistrare: 32987601 

Banca Transilvania S.A. 

Codul SWIFT: BTRLRO22 

Contul Bancar RO05 BTRL RONC RT02 5060 1201  

Administrator: Zsoldos Szabolcs 

Semnătura: _________________________________ 

 
Nume, Prenume: 

 
 
 

Adresa: 
 
 
 

Cod numeric personal: 
 
 
 

Semnătura 
 

X 
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