
 
 
 
 
 

Gerbiamas kliente, 
Dėkojame, kad Nyderlandų mokesčių grąžinimui pasirinkote mus – RT Tax!  
Susigrąžinti mokesčius dar niekada nebuvo taip lengva! Tiesiog sekite šias instrukcijas: 

 

ATSISPAUSDINKITE visus šio dokumento paketo puslapius; 

UŽPILDYKITE Registracijos Formą; 

PASIRAŠYKITE “X” pažymėtuose laukeliuose; 

SURINKITE šiuos reikalingus dokumentus:  

 Jaaropgave formą (-as) arba paskutinį (-ius) užmokesčio čekį (-ius) (iš visų darbdavių). 
Jaaropgave yra darbdavio išduodamas dokumentas. Jame yra pateikiama visa informacija apie Jūsų darbo 
užmokesčius ir sumokėtus mokesčius. Jaaropgave turi būti išduota pasibaigus mokestiniams metams, bet ne vėliau 
nei Sausio 31 dieną. Paskutinis algalapis – tai dokumentas apie Jūsų gautas pajamas ir sumokėtus mokesčius, kurį 
Jums išduoda darbdavys kiekvieną kartą išmokėdamas atlyginimą. Paskutiniame algalapyje pateikiama visa 
informacija apie Jūsų pajamas ir sumokėtus mokesčius nuo įdarbinimo pradžios arba nuo mokestinių metų pradžios; 

 BSN/SOFI numerio pažymos kopiją - tai socialinio draudimo numeris (jei neturite dokumento, 
bet žinote numerį, tiesiog įrašykite jį į registracijos formą); 

 Jūsų paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją. 

SVARBU: Reikalinga VMI pažyma apie pajamas savo šalyje. 
Pažymą rasite šiame registracijos dokumentų pakete („Užsienio šalies mokesčių mokėtojo pajamų pažyma ES/EEE 
forma“). Atsispausdinkite ją ir nuneškite į savo miesto VMI (2 egzempliorius). VMI darbuotojas turi užpildyti formą, 
pasirašyti ją ir užantspauduoti. Pirmo pažymos lapo apačioje yra vieta ir  Jūsų parašui. Mums yra reikalingas vienas 
užpildytas ir patvirtintas egzempliorius. 
Išimtis: pažyma nebūtina, jeigu Jūsų metinės pajamos Lietuvoje sudarė daugiau nei 10 % visų Jūsų metinių pajamų 
(bendrai iš Nyderlandų ir Lietuvos). 

 
PASTABA: Susigrąžinti mokesčius galite ir neturėdami Jaaropgave formos, paskutinio užmokesčio čekio 
ar BSN/SOFI numerio pažymos kopijos –  tiesiog pateikite mums tai ką turite, o mes viską sutvarkysime. 

 
 

PATEIKITE VISUS DOKUMENTUS RT TAX! 
 

Atneškite arba atsiųskite visus dokumentus į artimiausią RT Tax atstovybę (pasidarykite visų siunčiamų 
dokumentų kopijas): 

 
 

 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! VISA KITA PADARYSIME MES! 
 

https://rttax.com/data/upl_ill/Dok_pildymo_pvz_OLANDIJA.pdf


 
 
 
 
 

Kai atsiųsite/pateiksite visus reikiamus dokumentus į RT Tax atstovybę, informuosime Jus apie 
grąžinamų mokesčių sumą el. paštu (jei mūsų el. laiško negausite, susisiekite su mumis el. 
paštu info@rttax.com arba tel. +370 37 755211) 
 
Gauti dokumentai bus peržiūrėti. Jei pateikti dokumentai bus tvarkingi, RT Tax darbuotojai 
paruoš dokumentus ir išsiųs permokėtų mokesčių grąžinimui (jei nepridavėte visų reikalingų 
dokumentų, bus vykdoma jų paieška). 
 
Kai mokesčiai bus gauti, informuosime Jus el. paštu, kad pinigai buvo pervesti į banko sąskaitą. 
 
SVARBU! Pasitaiko atvejų, kai mokesčių inspekcija išsiunčia čekį tiesiogiai Jums į namų adresą 
arba perveda į užsienio šalyje turėtą sąskaitą. Tokiu atveju turite susisiekti su mumis (el. paštu: 
info@rttax.com, tel.: +370 37 755211) ir susimokėti komisinį mokestį už suteiktas paslaugas. 

 
 
 
 
 
 

Nyderlandų mokesčių grąžinimo procedūra prasideda pasibaigus mokestiniams metams, po 
sausio 1 d. 
 
Mokesčių grąžinimo procesas paprastai trunka 4-7 mėn. nuo to momento, kai dokumentai 
atkeliauja į mūsų įmonės pagrindinę būstinę. 

 
PASTABA: Grąžinimo terminas gali būti ilgesnis arba trumpesnis. Tai priklauso nuo kliento 
pateiktų dokumentų, taip pat užsienio valstybės mokesčių institucijų darbo spartos. 
 

 
 
 
 
 

RT Tax netaiko jokių avansinių ar paslėptų mokesčių. Tai reiškia, kad jums nieko nekainuoja 
kreiptis dėl mokesčių grąžinimo, o komisinis mokestis imamas tik tada, kai grąžinimo procesas 
yra įvykdytas. 
 

 
RT Tax paslaugos mokestis yra 16% nuo išmokėtos mokesčių permokos sumos, bet ne mažiau, 
kaip 89 EUR. 

 
 

Už pažymos apie metines pajamas ir sumokėtus mokesčius (Jaaropgave) paiešką taikomas  
20 EUR mokestis. 

 
 



Vardas, Pavardė: Jūsų gyvena-

Gimimo data: _  _  _  _ / _  _  mėn. / _  _ d. masis adresas:

Telefonai:

El. paštas: Jūsų deklaruotas

BSN/SOFI Numeris: adresas:

Įvažiavimo į Nyderlandus datos: 2 0  _   _  /  _   _  /  _   _ Išvykimo iš Nyderlandų datos: 2 0  _   _  /  _   _  /  _   _   

2 0  _   _  /  _   _  /  _   _ 2 0  _   _  /  _   _  /  _   _   

Ar šiais metais planuojate vykti į Nyderlandus? Taip         Ne        

Ar jūs deklaravote gyvenamąją vietą Nyderlanduose? Taip         Ne        

Jei "Taip", nurodykite laikotarpį: Nuo: _______m. /______mėn. /____d.   Iki: _______m. /_____mėn. /____d.

Ar esate anksčiau susigrąžinęs arba bandęs susigrąžinti mokesčius pats ar padedant kitai įmonei? Taip  Ne

Jei atsakėte "Taip" aprašykite už kuriuos metus ir kokiu būdu:

Jeigu buvote gavęs ir turite prisijungimus prie deklaracijos Gebruikersnaam

pildymo, parašykite vardą ir slaptažodį: Wachtwoord

Ar šiuo metu turite galiojančią banko sąskaitą Nyderlanduose?

Taip  Ne

Ar tais metais, už kuriuos grąžinatės mokesčius, turėjote pajamų iš kitų šalių? Taip  Ne

Jei atsakėte "Taip", parašykite valstybę ir pajamų sumą:

Jei vedęs/ištekėjusi : vyro/žmonos vardas, pavardė:

Vyro/žmonos gimimo data: _  _  _  _  /  _   _  /  _   _    Santuokos data:  _  _  _  _  /  _   _  /  _   _    

Ar jūsų žmona/vyras dirbo Nyderlanduose? Taip Ne Jūsų žmonos/vyro BSN/SOFI Numeris:

Sutuoktinio pajamos tais metais, už kuriuos kreipiatės:

Jei turite vaikų: vaikų vardai, pavardės ir gimimo datos: Kiek turėjote darbdavių? Prašome pateikti informaciją apie

1. visus darbdavius . To nepadarius, mokesčių grąžinimas gali komplikuotis.

2. 1. Kompanija:

3. Adresas:

El. paštas
Taip  Ne Dirbote nuo:______m. /____mėn. /___d.iki______m. /____mėn. /____d.

Pastaba: Jei reikia daugiau vietos, rašykite registracijos formos antroje pusėje. 2. Kompanija:

Adresas:

El. paštas

Dirbote nuo:______m. /____mėn. /___d.iki______m. /____mėn. /____d.

3. Kompanija:

Adresas:

El. paštas

Dirbote nuo:______m. /____mėn. /___d.iki______m. /____mėn. /____d.

Pasirašydamas šią registracijos formą aš sutinku Parašas X
ir patvirtinu, kad suteikta informacija yra išbaigta ir teisinga. Data:

Kliento pastabos:

RT Tax pastabos:

Uždirbta:

Mokesčių mokėta:

Darbdavi� duomenys

Jeigu šiuo metu turite aktyvią banko sąskaitą Nyderlan-
duose, jūsų mokesčiai gali būti grąžinti į tą sąskaitą.

Ar tais metais, už kuriuos grąžinatės mokesčius, gyvenote (ar 
buvote registruoti) savo šalyje su vaikais tuo pačiu adresu ne 
mažiau nei 6 mėn.? 



Taip   Ne

 - prašymas dėl sveikatos draudimo (Zorgtoeslag) įmokų kompensavimo turi būti pateiktas iki rugsėjo 1 d. už 
praėjusius kalendorinius metus (pvz. prašymai už 2022 m. turi būti pateikti mokesčių inspekcijai iki 2023 09 01 )

 - Prašome pridėti draudimo poliso kopiją. Jeigu jos neturite, pridėkite draudimo kortelės kopiją arba
algalapio kopiją, kur matosi sveikatos draudimo įmokų atskaitymai 

 - mokestis už šią paslaugą skaičiuojamas atskirai

Parašykite periodą už kurį pageidaujate gauti sveikatos draudimo kompensaciją:

Nuo:  ________m. /______mėn. /_____d.     Iki: ________m. /______mėn. /_____d.

Ar šiuo metu gaunate kokias nors socialines išmokas iš Nyderlandų? (pažymėkite)

bedarbio zorgtoeslag                 huurtoeslag kindertoeslag/kingebonden    kinderbijslag

Ar prieš išvykstant iš Nyderlandų sustabdėte pašalpų gavimą? Taip      Ne

Pasirašydamas šią registracijos formą aš sutinku Parašas X
ir patvirtinu, kad suteikta informacija yra išbaigta ir teisinga. Data:

Jeigu "Taip", prašome perskaityti informaciją apačioje ir užpildyti šią formą

Papildoma informacija apie sveikatos draudimo (Zorgtoeslag) įmokų kompensavimą: 

Pagal Sveikatos draudimo įstatymą (Zorgverzekeringswet) Nyderlanduose gyvenantys asmenys, kurie dirba ir pajamų mokestį 
moka Nyderlanduose turi būti apdrausti privalomuoju draudimu. 

Jeigu Jūs pirkote privalomojo sveikatos draudimo polisą Nyderlanduose, dalį savo sumokėtos sumos Jūs galite atgauti.

Jeigu Jūs/Jūsų darbdavys/draudimo bendrovė jau kreipėsi dėl šios kompensacijos, Jūs galite gauti išmoką antrą kartą, tačiau po 
Mokesčių Inspekcijos patikrinimo gautą sumą reikės grąžinti atgal.

Kompensacijos dydis priklauso nuo Jūsų gautų metinių pajamų.

Kompensacijos suma už 2022 m.:

• Iki 111 Eur per mėnesį, jei jūsų metinės pajamos neviršijo 32 000 Eur

Norėdami kreiptis dėl sveikatos draudimo turite atitikti keletą sąlygų, pagrindinė iš kurių yra reguliarus sveikatos draudimo
įmokų mokėjimas.

Pasibaigus mokestiniams metams visa kompensacijos suma yra pervedama vienu mokėjimu. Kreipiantis dėl kompensacijos 
einamaisiais metais kompensacijos suma mokama kas mėnesį.

Ar norite kreptis dėl sveikatos draudimo (Zorgtoeslag) kompensacijos per 
mūsų įmonę?



Klientas 
(Vardas Pavardė)

Prašau gautas lėšas pervesti į žemiau nurodytą sąskaitą:

Sąskaitos numeris: 
       (Einamosios sąskaitos numeris)

Banko pavadinimas:

Sąskaitos savininkas:
(Sąskaitos savininko vardas pavardė)

Pakartokite sąskaitos numerį:

Sąskaitos numeris: 
(Einamosios sąskaitos numeris)

Pagal paslaugų teikimo sutarties 3.2.2. punktą pavedimo vykdymo metu bus taikomas 6 EUR
pinigų gavimo iš užsienio, čekių išgryninimo, pinigų pervedimo ir kitų bankinių paslaugų mokestis.

SVARBU! Tam tikrais atvejais, užsienio mokesčių inspekcija išsiunčia grąžinamų mokesčių čekį ar
atlieka bankinį pavedimą tiesiogiai klientui. Tokiu atveju, privalote mus informuoti telefonu +370 37 320391 
ir sumokėti komisinį mokestį už suteiktas paslaugas, pagal pasirašytą paslaugų atlikimo sutartį.
Jeigu šiuo metu turite aktyvią banko sąskaitą Olandijoje, jūsų mokesčiai gali būti pervesti į tą sąskaitą.
Būtinai įsitikinkite, kad turite priėjimą prie tos sąskaitos arba nedelsiant ją uždarykite.

Su sąlygomis, nurodytomis šiame prašyme, susipažinau ir sutinku.

Parašas: Data:X



 
Machtiging - Afhandeling van alle belastingzaken 

Authorization for taking care of all tax matters 
 

Belastingplichtige / Taxpayer: 
 
Naam / Name: ……………………………………………………………………….. 
 
Geboortedatum / Date of birth:  ……………………………… 
 
BSN/Sofinummer / BSN/Sofi number: …………………………………………………… 
 
 

Verleent volmacht aan / Appoints: 
 
 

Gegevens gemachtigde / Agent Details: 
 

Volledige Naam / Name: Unidata, UAB 
 

Adres van de gemachtigte / Address: Ozeskienes g. 15, Kaunas LT44254, Lithuania 
 

Beconnummer / BECON number (tax consultant’s registration number): 636903 
 

Tot vertegenwoordiging van mijn persoon bij de Nederlandse Belastingdienst en tot het indienen in 
mijn naam van de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting voor het jaar ................................................. 
en de daarop volgende jaren, tot dat deze volmacht door ondergetekende schriftelijk wordt herroepen. 

To represent me in the Tax and Customs Administration of the Netherlands and to submit a Dutch Income Tax 
Return for the year ................................................. and subsequent years in my behalf. This Letter of Authorization 
remains valid until the principal revokes it in writing. 
 

De volmacht omvat het voeren van alle zaken. 

The Letter of Authorization includes the management of all matters. 
 

De gevolmachtigde is gemachtigd tot de gehele correspondentie betreffende de belatsingaangifte op 
het bovenstaande adres te ontvangen en als bezorger op te treden. 

The agent is entitled to receive all correspondence related to Tax Returns at the address indicated above and to 
forward it. 
 

Ik verzoek u vriendelijk om mijn gehele correspondentie betreffende de belastingaangifte naar het 
onderstaande adres te sturen: 

I kindly request that all correspondence intended for me and pertinent to tax declarations be dispatched to the 
following address: 
 
  Unidata, UAB 
  Ozeskienes g. 15  
  Kaunas, LT44254,  
  Lithuania 
 
Door ondertekening van deze volmacht worden alle eerder getekende volmachten ingetrokken en 
eerder gemachtigde personen van hun taken ontslagen. 

Upon affixing a signature to this Letter of Authorization, any Letters of Authorization issued earlier cease to be 
effective and persons authorized earlier are exempted from the agent’s obligations. 

 
Plaats / Place: ………………………… 

Ondertekening belastingplichtige / Taxpayer signature: X …………………………………………….. 

Datum / Date: ………………………………………………. 

(Day/Month/Year)



 
Machtiging - Afhandeling van alle belastingzaken 

Authorization for taking care of all tax matters 
 

Belastingplichtige / Taxpayer: 
 
Naam / Name: ……………………………………………………………………….. 
 
Geboortedatum / Date of birth:  ……………………………… 
 
BSN/Sofinummer / BSN/Sofi number: …………………………………………………… 
 
 

Verleent volmacht aan / Appoints: 
 
 

Gegevens gemachtigde / Agent Details: 
 

Volledige Naam / Name: Unidata, UAB 
 

Adres van de gemachtigte / Address: Ozeskienes g. 15, Kaunas LT44254, Lithuania 
 

Beconnummer / BECON number (tax consultant’s registration number): 636903 
 

Tot vertegenwoordiging van mijn persoon bij de Nederlandse Belastingdienst en tot het indienen in 
mijn naam van de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting voor het jaar ................................................. 
en de daarop volgende jaren, tot dat deze volmacht door ondergetekende schriftelijk wordt herroepen. 

To represent me in the Tax and Customs Administration of the Netherlands and to submit a Dutch Income Tax 
Return for the year ................................................. and subsequent years in my behalf. This Letter of Authorization 
remains valid until the principal revokes it in writing. 
 

De volmacht omvat het voeren van alle zaken. 

The Letter of Authorization includes the management of all matters. 
 

De gevolmachtigde is gemachtigd tot de gehele correspondentie betreffende de belatsingaangifte op 
het bovenstaande adres te ontvangen en als bezorger op te treden. 

The agent is entitled to receive all correspondence related to Tax Returns at the address indicated above and to 
forward it. 
 

Ik verzoek u vriendelijk om mijn gehele correspondentie betreffende de belastingaangifte naar het 
onderstaande adres te sturen: 

I kindly request that all correspondence intended for me and pertinent to tax declarations be dispatched to the 
following address: 
 
  Unidata, UAB 
  Ozeskienes g. 15  
  Kaunas, LT44254,  
  Lithuania 
 
Door ondertekening van deze volmacht worden alle eerder getekende volmachten ingetrokken en 
eerder gemachtigde personen van hun taken ontslagen. 

Upon affixing a signature to this Letter of Authorization, any Letters of Authorization issued earlier cease to be 
effective and persons authorized earlier are exempted from the agent’s obligations. 

 
Plaats / Place: ………………………… 

Ondertekening belastingplichtige / Taxpayer signature: X …………………………………………….. 

Datum / Date: ………………………………………………. 

(Day/Month/Year)
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Tax and Customs Administration

 Why this form?

1 Your details

1a Name    Infix (for example van der, de) 

1b Last name (also state your 
maiden name if applicable)

1c Citizen service number (BSN)

1d Telephone number

If you have a new home address, please fill in sections 2 and 3. In case of a (new) correspondence address or PO Box, please fill in sections 4 and 5.

2 Your new home address

2a Commencement date  –  – 

2b Street

2c House number 
(only fill in the number)    Suffix (for example a, bis) 

2d Postal code

2e Town

2f Country

3 Household members also moving to the new home address

3a Citizen service number (BSN) Date of birth  –  – 

3b Citizen service number (BSN) Date of birth  –  – 

3c Citizen service number (BSN) Date of birth  –  – 

3d Citizen service number (BSN) Date of birth  –  – 

Use this form to inform the Tax administration of a change of home 
address abroad, your correspondence address and/or PO Box.

Completing and returning the form
Send the completed form in a sufficiently stamped envelope to:
Belastingdienst/kantoor Buitenland/klantenregistratie
Postbus 2892 
6401 DJ Heerlen
The Netherlands

Privacy
We treat the data of citizens and companies and your privacy with 
care. Please visit belastingdienst.nl/privacy and see how we do this.

More information
For more information go to www.belastingdienst.nl.
Or call the Tax Information Line Non-resident Tax Issues: 
+ 31 555 385 385, from Monday to Thursday from 8.00 a.m. 
to 8.00 p.m. and on Fridays from 8.00 a.m. to 5.00 p.m.

Notification change of address
Abroad
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If you would like to receive your correspondence at an address other than your home address, or if you want to change 
your current correspondence address or PO Box, please fill in sections 4 and 5. If not, you can sign the form.

4 Your (new) correspondence address or PO Box 

4a Commencement date  –  – 

4b To the attention of (enter the name 
of the person or organisation that 
should receive the correspondence)

4c Becon number (only fill this in 
if your Dutch tax consultant has 
this 6-digit registration number) 

4d Street name 
correspondence address

4e House number 

(only fill in the number)    Suffix (for example a, bis) 

4f PO Box (only fill in the number)

4g Postal code

4h Town

4i Country

4j Does your correspondence 
address or PO Box apply for 
all your taxes?

 Yes
  No, my correspondence address or PO Box only applies to:

  Income tax and motor vehicle tax
  Turnover tax
  Wage taxes

5 Other housemates to whom your (new) correspondence address or PO Box also applies

5a Citizen service number (BSN) Date of birth  –  – 

5b Citizen service number (BSN) Date of birth  –  – 

5c Citizen service number (BSN) Date of birth  –  – 

5d Citizen service number (BSN) Date of birth  –  – 

6 Signature

Date         –  – 

Signature 
(write in the box) 
 
 
 
          

Name of the signatory  
(fill in your initials and last name)



Prašymas 
Valstybinei Mokesčių Inspekcijai 

 

_________________________________________ 
(vardas, pavardė) 

 
___________________________ 

(asmens kodas) 
 

______________________________________________________________________ 
(gyvenamoji vieta) 

 
____________________________ 

(telefono numeris) 

 

 

Aš,  ____________________________________, prašau PATVIRTINTI šią pažymą, nes turiu ją 

pateikti užsienio mokesčių inspekcijai. Užpildytą ir pasirašytą pažymą pridedu prie šio prašymo.  

Užpildytą pažymą prašau siųsti adresu: UAB “Unidata“, E.Ožeškienės g. 15, Kaunas 44254. Tel. +370-

37- 320391 

 

 

                            
_________________                             

(data) 

                            

                            

X_________________________________________                             

                                                                                                                                        (vardas, pavardė, parašas) 



Prašymas 
Valstybinei Mokesčių Inspekcijai 

 

_________________________________________ 
(vardas, pavardė) 

 
___________________________ 

(asmens kodas) 
 

______________________________________________________________________ 
(gyvenamoji vieta) 

 
____________________________ 

(telefono numeris) 

 

 

Aš,  ____________________________________, prašau PATVIRTINTI šią pažymą, nes turiu ją 

pateikti užsienio mokesčių inspekcijai. Užpildytą ir pasirašytą pažymą pridedu prie šio prašymo.  

Užpildytą pažymą prašau siųsti adresu: UAB “Unidata“, E.Ožeškienės g. 15, Kaunas 44254. Tel. +370-

37- 320391 

 

 

                            
_________________                             

(data) 

                            

                            

X_________________________________________                             

                                                                                                                                        (vardas, pavardė, parašas) 
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2022 m. Pajamų pažyma 
Užsienio šalies mokesčių mokėtojo
ES/EEE forma

 Apie šią formą

Šioje formoje užpildomos ne Nyderlanduose apmokestintos 
pajamos. Ši pajamų pažyma jums reikalinga, jei esate kriterijus 
atitinkantis užsienio šalies mokesčių mokėtojas. Kriterijus 
atitinkate, jei:

 – Jūs gyvenate vienoje iš ES narių valstybių, Lichtenšteine, 
Norvegijoje, Islandijoje, Šveicarijoje, Bonere, Sint Estacijuje 
ar Saboje.

 – Jūsų pajamos mažiausiai 90 procentų apmokestintos 
Nyderlanduose.

 – Jūs galite pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą 
iš šalies, kurioje gyvenate.

Daugiau informacijos apie šią pajamų pažymą ir apie kriterijus 
atitinkančio mokesčių mokėjimo užsienyje pasekmes 
skaitykite paaiškinime.

Užpildyti ir siųsti
Užpildykite šią formą ir duokite pasirašyti Valstybinės mokesčių 
inspekcijos administratoriui šalyje, kur nuolat gyvenate.
Po to siųskite formą šiuo adresu:
Belastingdienst/Kennis- en Expertisecentrum Buitenland
Postbus 2577, 6401 DB Heerlen
the Netherlands

Dėmesio!
Atspausdinkite rūpestingai savo pajamų deklaraciją. Pasirūpinkite, 
kad visi duomenys, tame tarpe ir brūkšninis kodas, būtų matomi 
atspausdintoje deklaracijoje. Atspausdinta deklaracija su neaiškiais 
ar nepilnais duomenimis sulėtins jūsų deklaracijos nagrinėjimą. 
Tuomet permokėtų mokesčių grąžinimo atveju jūs turėsite ilgiau 
laukti, kol jums bus išmokėti pinigai.

1 Kuriems mokesčių metamas galioja pažyma

Ataskaitos metai 2 0 2 2

2 Jūsų duomenys

2a Vardo pirmosios raidės ir pavardė

Nyderlandų asmens kodas (BSN)
Gimimo data 
(diena/mėnuo/metai)

Asmens kodas gyvenamojoje šalyje

Adresas (gatvė ir namo numeris)

Pašto indeksas ir vieta

Šalis

3 Parašas

Vieta

Data

Parašas 
Rašykite laukelyje.

blanco veld



01
 0

59
 2

1 
02

02 iš 02

*010592102*
0 1 0 5 9 2 1 0 2

Nyderlandų asmens kodas (BSN).

2022 m. Pajamų pažyma
Užsienio šalies mokesčių mokėtojo

4 Nyderlanduose neapmokestintos pajamos

4a Pelnas iš verslo €

4b Atlyginimas ir nedarbingumo išmokos €

4c Piniginės dovanos ir kitos pajamos €

4d Valstybinė pensija, pensija ir kitos pašalpos €

4e Vienkartinės anuitetų sumos €

4f Neapmokestinti tarptautinių organizacijų darbuotojų atlyginimai €

4g Neapmokestinta ES pensija €

4h Pelnas iš įvairių darbų €

4i Pelnas iš išnuomojamo (ne)kilnojamo turto €

4j Alimentai ir vienkartinės sumos €

4k Reguliarios pašalpos ar vienkartinės sumos €

4l Įvairios pajamos €

4m Sudėti 4a iki 4l €

4n Atimti : naudojimosi visuomeniniu transportu sumą €

4p Atimti: 4m minus 4n. Bendra suma €

4q Esminio intereso nauda €

4r Jūsų pelnas iš taupymo ir investavimo. Skaitykite 4r klausimo paaiškinimus. €

4s Sudėkite: 4p plius 4q plius 4r. Bendra suma: pajamos, neapmokestintos Nyderlanduose €

5 Užsienio šalies mokesčių inspekcijos pareiškimas

Duokite pasirašyti šalies, kurioje gyvenate, mokesčių inspekcijai.

Užsienio šalies mokesčių 
inspekcijos pavadinimas ir adresas

Mes patvirtiname, kad
1 Aukščiau minėtas mokesčių mokėtojas 2022 m. gyveno mūsų šalyje;
2 Užpildyti duomenys apie pajamas neprieštarauja duomenims, kurie šiuo metu yra žinomi mums.

Vieta

Data Antspaudas

Parašas  
Rašykite laukelyje.

blanco veld
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Agreement / Sutartis Date / Data: ............................... 

 
This Services Agreement (the “Agreement”) is executed by and between:       

(1) Unitrust Finance, Inc (dba RT Tax), company code 70464217, address 1219 Ogden 
Ave, Suite #C, Downers Grove, IL 60515, USA represented by the person dully 
authorized under existing legislation (the “Service Provider”); and 

Ši Paslaugų teikimo sutartis („Sutartis“) buvo sudaryta tarp:                                                   
1) „Unitrust Finance, Inc“ (veikianti kaip „RT Tax“), įmonės kodas 70464217, adresas: 1219 

Ogden pr., kabinetas Nr. C, Downers Grove, IL 60515, JAV, atstovaujama asmens, 
turinčio visus įstatymuose numatytus įgaliojimus, (toliau vadinama „Paslaugų teikėju“); 
ir 

 
2) ..................................................................................................., date of birth 

 
.......................................... (the “Client”). 
Hereinafter the Service Provider and the Client together are referred to as 
the “Parties” and each separately as the “Party”. 

 

 
2) ..................................................................................................., gimimo data  

 
......................................... („Klientas“). 
Toliau Paslaugų teikėjas ir Klientas kartu bus vadinami „Šalimis“, o atskirai – 
„Šalimi“. 

3) RECITALS 
 

3) FAKTŲ IŠDĖSTYMAS 

(A) The Service Provider provides tax refund and related services and the Client 
wishes to recover the personal income tax paid due to work abroad or on other 
grounds, as well as other taxes. 

 

A) Paslaugų teikėjas teikia mokesčių grąžinimo ir susijusias paslaugas, o Klientas 
pageidauja susigrąžinti asmens pajamų mokestį, sumokėtą dėl darbo užsienyje arba 
kitais pagrindais, taip pat kitus mokesčius. 

B) The Parties wish to agree on the terms and conditions of tax refund. 
 

B) Šalys pageidauja susitarti dėl mokesčių grąžinimo terminų ir sąlygų. 

1. Subject matter 
 

1. Sutarties objektas 

1.1.  In accordance with the terms and conditions established in this Agreement and the 
General Terms and Conditions of Services (hereinafter - T&C), the Service Provider 
shall provide to the Client tax refund and related services, i.e. shall draw up the 
documents necessary for the refund of the taxes paid by the Client in the United 
Kingdom, Ireland, the Netherlands, Germany, Norway, Austria, Belgium Denmark or 
other jurisdiction and shall present them to the corresponding tax authorities or other 
competent institutions (the “Services”), and the Client shall accept and remunerate 
for such Services in accordance of the terms and conditions of this Agreement. 

1.1. Vadovaujantis šioje Sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis bei Bendrosiomis paslaugų 
teikimo sąlygomis (toliau vadinama „Sąlygomis“), Paslaugų teikėjas suteikia Klientui 
mokesčių grąžinimo ir susijusias paslaugas, t.y. parengia dokumentus, reikalingus Kliento 
mokesčių, sumokėtų Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Nyderlanduose, Vokietijoje, Norvegijoje, 
Austrijoje, Belgijoje, Danijoje ar kitoje jurisdikcijoje, susigrąžinimui, ir pateikia juos 
atitinkamoms mokesčių institucijoms ar kitoms kompetentingoms institucijoms 
(„Paslaugos“), o Klientas priima ir atlygina už tokias Paslaugas šioje Sutartyje numatytomis 
sąlygomis ir terminais. 

 
1.2. By signing this Agreement the Client authorises the Service Provider to prepare, sign 

and file tax returns and to receive all correspondence, including tax refund cheques, 
from tax authorities. Service Provider will as necessary disclose that he is acting as the 
nominee of the Client and all the actions are made in the name and on behalf of the 
Client. 

1.2. Pasirašydamas šią Sutartį, Klientas suteikia įgaliojimus Paslaugų teikėjui parengti, pasirašyti 
ir pateikti mokesčių deklaracijas ir gauti bet kokią korespondenciją, įskaitant mokesčių 
grąžinimo čekius iš mokesčių institucijų. Paslaugų teikėjas, esant reikalui, atskleidžia, kad jis 
veikia kaip Kliento įgaliotinis ir kad visi veiksmai atliekami Kliento vardu. 

 
1.3. The competent foreign institutions shall refund taxes by payment order or bank check 

drawn in the name of the Client. For the purpose of tax collection, the Client must 
conclude an agreement with the Service Provider's partner TT Express UAB, which 
holds an electronic money license and provides tax collection and transfer services. 
The taxes shall be returned to the account assigned to the Client by the partner TT 
Express UAB, from which, after deducting the service fees, the money shall be 
transferred to the Client's bank account. If Tax Refund Cheque is received, the Cheque 
shall be collected by the Service provider or TT Express UAB and the tax refund 
amount after deducting the service fees shall be transferred to the Client by TT 
Express UAB  in accordance with the T&C. 

 

1.4. Kompetentingos užsienio valstybės įstaigos mokesčius grąžina mokėjimo pavedimu 
arba banko čekiu Kliento vardu.  Klientas mokesčių surinkimo tikslu sudaro sutartį su Paslaugų 
teikėjo partneriu TT Express UAB, turinčiu elektroninių pinigų licenciją, kuris teikia mokesčių 
surinkimo ir pervedimo paslaugas. Mokesčiai grąžinami į Klientui partnerio TT Express UAB 
priskirtą sąskaitą iš kurios, atskaičius paslaugų mokesčius, pinigai pervedami į Kliento banko 
sąskaitą. Jeigu gaunamas mokesčių grąžinimo čekis, Paslaugų teikėjas arba TT Express UAB 
inkasuoja čekį ir perveda grąžinamą mokesčių sumą, atskaičius Paslaugos mokesčius, Klientui, 
vadovaudamasis ST. 

 
 

1.4. The final amount of the taxes to be refunded shall be established by a competent 
institution of the foreign country. The amounts calculated by the Service 
Provider are for information purposes only and do not entitle the Client to claim 
the preliminarily calculated amount. 

1.4. Galutinę grąžinamų mokesčių sumą nustato kompetentinga užsienio valstybės įstaiga. 
Paslaugų teikėjo apskaičiuotos sumos yra tik informacinio pobūdžio, todėl Klientas neturi 
teisės reikalauti preliminariai apskaičiuotos sumos. 

 
2. Terms of Provision of Services 
 

2. Paslaugų teikimo terminai 

2.1. The Service Provider hereby undertakes: 
2.1.1. to provide the Client information on the documents that the Client needs to 

submit to the Service Provider for the purposes of filing for the tax refund; 
2.1.2. to collect, complete and sign all the required forms, requests and other related 

documents on behalf of the Client; 
2.1.3. to submit the required documents to the respective tax authorities or other 

competent institutions responsible for tax refunds; 
2.1.4. to inform the Client about the process of the tax refund and other related matters 

at the Client’s request; 
2.1.5. by itself or through a third party to organise the collection of the Tax Refund 

Cheque and (or) to instruct the tax authority to transfer the tax refund amount 
to the Service Provider and (or) the third person engaged by the Service Provider 
for payment collection services in accordance with the T&C for subsequent 
transfer of tax refund amount to the Client (excluded the Service Fee indicated in 
Clause 3.1 and 3.2. 

2.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja: 
2.1.1. pateikti Klientui informaciją apie dokumentus, kuriuose Klientas turi pateikti Paslaugų 

teikėjui mokesčių deklaracijos pateikimo tikslu; 
2.1.2. surinkti, užpildyti ir pasirašyti visas reikalaujamas formas, prašymus ir kitus susijusius 

dokumentus Kliento vardu; 
2.1.3. pateikti visus reikalingus dokumentus atitinkamoms mokesčių institucijoms ar kitoms 

kompetentingoms įstaigoms, atsakingoms už mokesčių grąžinimą; 
2.1.4. informuoti Klientą apie mokesčių grąžinimo proceso eigą ir kitus susijusius klausimus 

Kliento prašymu; 
2.1.5. pats arba pasitelkiant trečiąjį asmenį, organizuoti mokesčių grąžinimo čekio inkasavimą 

ir(arba) nurodyti mokesčių institucijai pervesti grąžinamą mokesčių sumą Paslaugų 
teikėjui ir(arba) jo mokėjimų surinkimo tikslu paskirtam asmeniui pagal ST, kad vėliau 
grąžintų mokesčių suma būtų pervesta Klientui (išskaičiavus paslaugų mokestį, 
nurodytą 3.1 ir 3.2 punktuose).. 

 
2.2. The Client hereby undertakes: 
2.2.1. to provide to the Service Provider complete, true and accurate information and 

documents (originals and copies) required for the completion of the tax refund. 
The Client is entitled to provide the information either by filling in paper forms 
provided by Services Provider or by filling in the online information form available 
at the Service Provider’s internet site; 

2.2.2. to fill in and sign any forms, agreements and other documents required for the 
completion of the tax refund and perform other obligations established in the 
T&C, which constitute an inseparable part of this Agreement;  

2.2.3. to inform the Service Provider immediately and in all cases not later than within 
5 (five) days, if the foreign tax or other authority transfers the refunded amount 
or a part thereof or sends the Tax Refund Cheque for the full refund amount or a 
part thereof directly to the Client; 

2.2.4. to inform the Service provider immediately in the case during the validity term of 
this Agreement the Client concludes any agreement regarding the tax refund 
services with other service providers. In such case the Service provider is entitled 
unilaterally to terminate this Agreement. 

2.2. Klientas įsipareigoja: 
2.2.1. pateikti Paslaugų teikėjui pilną, tikslią ir teisingą informaciją bei dokumentus 

(originalus ir kopijas), reikalingus mokesčių susigrąžinimui. Klientas gali pateikti 
informaciją, užpildydamas Paslaugų teikėjo popierinę formą arba užpildydamas 
elektroninę informacinę formą, esančią Paslaugų teikėjo tinklalapyje; 

2.2.2. užpildyti ir pasirašyti visas formas, sutartis ir kitus dokumentus, reikalingus mokesčių 
susigrąžinimui, bei įvykdyti kitus ST, kurios yra neatskiriama šios Sutarties dalis, 
numatytus įsipareigojimus;  

2.2.3. nedelsiant ir bet kokiu atveju ne vėliau nei per 5 (penkias) dienas pranešti Paslaugų 
teikėjui, kai užsienio mokesčių ar kita institucija perveda grąžinamą sumą ar jos dalį 
arba išsiunčia grąžinamų mokesčių čekį visai grąžinamai sumai arba jos daliai tiesiogiai 
Klientui; 

2.2.4. šios Sutarties galiojimo metu nedelsiant informuoti Paslaugų teikėją apie Kliento 
sudarytą sutartį dėl mokesčių susigrąžinimo paslaugos su kitais paslaugų teikėjais. 
Tokiu atveju Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. 

2.2.5. informuoti Paslaugų teikėją apie naują darbą ar vykdomą individualią veiklą užsienyje; 
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2.2.5. to inform the Service Provider of the new employment or self-employment in a 
foreign country;  

2.2.6. to inform the Service Provider of any changes in the Client’s contact details or 
about any other changes that may have impact to the tax refund. The information 
can be updated on the internet site of the Service Provider or e-mailed; 

2.2.7. to pay the Service Provider the Service Fee as set out in Section 3 hereof. 

2.2.6. informuoti Paslaugų teikėją apie bet kokius Kliento kontaktinių duomenų pasikeitimus 
ar kitus pasikeitimus, galinčius turėti įtakos mokesčių susigrąžinimui. Informacija gali 
būti atnaujinama Paslaugų teikėjo tinklalapyje arba siunčiama elektroniniu paštu; 

2.2.7. sumokėti Paslaugų teikėjui 3 skirsnyje numatytą paslaugų mokestį. 
 

3. The Services Fees 
 

3. Paslaugų mokesčiai  

3.1. The fee for the Services (the “Service Fee”) for refunding taxes for each tax year 
shall be: 

3.1.1. United Kingdom, if the tax refund amount is between GBP 0-200, the service fee 
shall be GBP 49; GBP 201-800, the service fee shall be GBP 79; GBP 801 and more, 
the service fee shall be 10% from the refunded amount; 

3.1.2. The Netherlands: the service fee shall be 16% from the refunded amount with a 
fixed minimum of 89 EUR; 

3.1.3. The Netherlands social security (Zorgtoeslag) refund: the service fee shall be 16% 
from the refunded amount with a fixed minimum of 89 EUR; 

3.1.4. Germany: the service fee shall be 16% from the refunded amount with a fixed 
minimum of EUR 79; 

3.1.5. German Church fee refund:  if the refund amount is between EUR 0-100, the 
service fee shall be 20 EUR; for 101 EUR and more, the service fee shall be 40 
EUR; 

3.1.6. Austria: the service fee shall be 16% from the refunded amount, with a fixed 
minimum of EUR 79; 

3.1.7. Belgium: the service fee shall be 16% from the refunded amount with a fixed 
minimum of EUR 79; 

3.1.8. Sweden: the service fee shall be 16% from the refunded amount with a fixed 
minimum of SEK 890; 

3.1.9. Norway: the service fee shall be 16% from the refunded amount, with a fixed 
minimum of NOK 890 if refund is received in NOK currency or EUR 89 if refund is 
received in EUR; 

3.1.10. Ireland: the service fee shall be 16% from the refunded amount with a fixed 
minimum of 79 EUR; 

3.1.11. Ireland tax refund (Universal Social Charge (USC)): the service fee shall be 16% 
from the refunded amount with a fixed minimum of 79 EUR. 

3.1. Mokestis už kiekvienų mokestinių metų mokesčių susigrąžinimo paslaugas („Paslaugų 
mokestis“) bus: 

3.1.1. Jungtinė Karalystė: jeigu grąžinama 0-200 GBP mokesčių suma, taikomas 49 GBP 
paslaugų mokestis; 201-800 GBP sumai taikomas 79 GBP paslaugų mokestis; 801 ir 
daugiau GBP sumai taikomas 10% nuo grąžinamos sumos paslaugų mokestis; 

3.1.2. Nyderlandai: taikomas 16% nuo grąžinamos sumos paslaugų mokestis, o fiksuotas 
minimumas bus 89 EUR; 

3.1.3. Nyderlandų socialinio draudimo (Zorgtoeslag) mokesčio grąžinimas: taikomas 16% nuo 
grąžinamos sumos paslaugų mokestis, o fiksuotas minimumas bus 89 EUR; 

3.1.4. Vokietija: taikomas 16% nuo grąžinamos sumos paslaugų mokestis, o fiksuotas 
minimumas bus 79 EUR; 

3.1.5. Vokietijos bažnyčios mokesčio grąžinimas: jeigu grąžinama 0-100 EUR, taikomas 20 
EUR mokestis; 101 EUR ir didesnei sumai bus taikomas  40 EUR mokestis; 

3.1.6. Austrija: taikomas 16% nuo grąžinamos sumos paslaugų mokestis, o fiksuotas 
minimumas bus 79 EUR; 

3.1.7. Belgija: taikomas 16% nuo grąžinamos sumos paslaugų mokestis, o fiksuotas 
minimumas bus 79 EUR; 

3.1.8. Švedija: taikomas 16% nuo grąžinamos sumos paslaugų mokestis, o fiksuotas 
minimumas bus 890 SEK; 

3.1.9. Norvegija: taikomas 16% nuo grąžinamos sumos paslaugų mokestis, o fiksuotas 
minimumas bus 890 NOK jeigu grąžinimas gautas NOK valiuta arba 89 EUR jei 
grąžinimas gautas Eurais; 

3.1.10. Airija: taikomas 16% nuo grąžinamos sumos paslaugų mokestis, o fiksuotas minimumas 
bus 79 EUR; 

3.1.11. Airijos mokesčių grąžinimas (Visuotinis socialinis mokestis (USC)): taikomas 16% nuo 
grąžinamos sumos paslaugų mokestis, o fiksuotas minimumas bus 79 EUR. 

 
3.2. The additional fees: 
3.2.1. For the retrieval of the lost or missing documents shall be for P-45/P-60 (United 

Kingdom) – GBP 20, P-60, Employment Detail Summary (Ireland) – EUR 20, 
Arsoppgave (Norway) – NOK 150, “Jaaropgaaf” form, EU/EWR form (the 
Netherlands) – EUR 20, Lohnsteuerbescheinigung, EU/EWR form (Germany) – 
EUR 20, Fiscale Fiche 281.10 form (Belgium) – EUR 20, „Inkomstdeklaration“ 
(Sweden) – SEK 200, „Oplysningsseddel“ (Denmark) – DKK 150, Jahreslohnzettel 
or Lohnzettel or EU/EWR form (Austria) – EUR 20; 

3.2.2. The fee for the receipt of international money transfer or check cashing, money 
remittance and other bank services shall be 25 EUR when refunding United 
Kingdom taxes and 6 EUR (or at the rate of another currency of the taxing 
country) when refunding taxes from other countries if Client has provided bank 
account in EUR currency in SEPA country zone. If Client has provided a bank 
account in EUR currency in non SEPA country zone the fee shall be 35 EUR. If 
Client has provided a bank account in GBP currency the fee shall be 30 GBP. If 
Client has provided a bank account in USD currency the fee shall be 40 USD. If 
Client has provided a bank account in NOK currency the fee shall be 240 NOK. If 
Client has provided a bank account in DKK currency the fee shall be 200 DKK; 

3.2.3. If Client provided incorrect or not full bank account information and the bank 
transfer was rejected and the money were returned there will be an additional 
charge of 20 EUR to repeat the bank transfer. Service Provider is not responsible 
for the fees charged by the bank for the money return;  

3.2.4. The Client shall also compensate the fees and costs incurred by the Service 
Provider in the tax refund process that could not be foreseen at the moment of 
the execution of this Agreement as listed in the pricelist of the Service Provider 
and as indicated in the T&C. 

3.2.5. If in the course of the tax refund process it turns out that the Client has already 
applied to another company for the same tax refund, the Client must pay the 
Service Provider the service fee provided in Paragraph 3.1. 

3.2. Papildomi mokesčiai: 
3.2.1. Už pamestų ar dingusių dokumentų P-45/P-60 (Jungtinė Karalystė) paiešką taikomas 20 

GBP mokestis, P-60, Employment Detail Summary (Airija) – 20 EUR mokestis, 
Arsoppgave (Norvegija) – 150 NOK mokestis, „Jaaropgaaf“ formos, EU/EWR formos 
(Nyderlandai) – 20 EUR mokestis, Lohnsteuerbescheinigung, EU/EWR formos (Vokietija) 
– 20 EUR mokestis, Fiscale Fiche 281.10 formos (Belgija) – 20 EUR, „Inkomstdeklaration“ 
formos  (Švedija) – 200 SEK mokestis, „Oplysningsseddel“ formos  (Danija) – 150 DKK 
mokestis, Jahreslohnzettel arba Lohnzettel arba EU/EWR formos (Austrija) – 20 EUR 
mokestis; 

3.2.2. Pinigų gavimo iš užsienio, čekių išgryninimo, pinigų pervedimo ir kitų bankinių paslaugų 
mokestis yra 25 EUR grąžinant Jungtinės Karalystės mokesčius ir 6 EUR (arba pagal kursą 
kita mokestinės šalies valiuta) grąžinant kitų mokestinių šalių mokesčius, jei Klientas 
nurodė banko sąskaitą EUR SEPA zonos šalyse; 35 EUR, jei Klientas nurodė banko 
sąskaitą EUR ne SEPA zonos šalyje; 30 GBP, jei Klientas nurodė banko sąskaitą GBP; 40 
USD, jei Klientas nurodė banko sąskaitą USD; 240 NOK, jei Klientas nurodė banko 
sąskaitą NOK; 200 DKK, jei Klientas nurodė banko sąskaitą DKK;  

3.2.3. Jeigu Klientas pateikė neteisingą ar nepilną informaciją apie savo banko sąskaitą ir 
pinigų perlaida buvo atmesta, o pinigai grąžinti, bus taikomas papildomas 20 EUR 
mokestis už pakartotiną banko pavedimą. Paslaugų tiekėjas neatsako už banko 
pritaikytus mokesčius už pinigų grąžinimą; 

3.2.4. Klientas turi padengti ir Paslaugų teikėjo mokesčius bei išlaidas, patirtas mokesčių 
susigrąžinimo proceso metu, jeigu jų nebuvo galima numatyti šios Sutarties sudarymo 
metu. Vadovaujamasi Paslaugų teikėjo kainoraščiu ir ST sąlygomis. 

3.2.5. Jeigu mokesčių grąžinimo eigoje paaiškėja, kad Klientas dėl tų pačių mokesčių 
grąžinimo jau yra kreipęsis į kitą įmonę, Klientas privalo sumokėti Paslaugų teikėjui 3.1. 
punkte numatytą paslaugų mokestį. 

3.3. As stated in the 1 (first) section of this Agreement, the Service Fee shall be deducted 
from the amount received after the tax refund by the company TT Express UAB, 
prior to the transferring the remaining amount to the Client’s account. If, by some 
reasons, the Client receives the tax refund cheque to his home address, he/she must 
inform about it Service Provider and pay the Service Fee (s) according to this 
Agreement. If the Client does not pay the Service Fee (s) in 10 (ten) days after 
receiving the invoice, he/she shall be obligated to pay late charges 0.2 percent per 
month on the unpaid balance of the invoice. 

3.3. Kaip nurodyta Sutarties 1 (pirmame) skirsnyje, paslaugų mokestis bendrovės TT Express 
UAB bus išskaičiuotas iš gautos sumos, o tada likusi grąžinamų mokesčių suma bus 
pervedama į Kliento sąskaitą. Jeigu dėl kokių nors priežasčių Klientas gauna grąžinamų 
mokesčių čekį savo namų adresu, jis turi apie tai pranešti Paslaugų teikėjui ir sumokėti 
Sutartyje numatytą paslaugų mokestį. Jeigu Klientas nesumoka paslaugų mokesčio(-ių) 
per 10 (dešimt) dienų po atitinkamos sąskaitos-faktūros gavimo, jis turės mokėti 0,2 
procentų mėnesinius delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos-faktūros sumos. 
 

3.4. If during the process of filing the documents the Service Provider becomes aware 
that the Client is not entitled to the tax refund (i.e. there is a tax debt), the Service 
Provider will calculate and provide the Client with the amount of the tax debt and 
the Service Fee payable to the Service Provider. In such case, the Service Provider 
continues the filing of documents only after the Client agrees to proceed and pays 
to the Service Provider the calculated Service Fee. 

 

3.4. Jeigu teikiant dokumentus, Paslaugų teikėjui tampa aišku, kad Klientas neturi teisės į 
mokesčių susigrąžinimą (t.y., jis yra skolingas mokesčių), Paslaugų teikėjas apskaičiuoja 
ir pateikia Klientui mokestinių skolų sumą ir nurodo Paslaugų teikėjui mokėtiną paslaugų 
mokestį. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas toliau tvarkys dokumentus, tik Klientui sutikus 
tęsti ir sumokėjus Paslaugų teikėjui jo apskaičiuotą paslaugų mokestį. 

 

4. Processing of personal data 
 

4. Asmens duomenų tvarkymas 

4.1. Service provider, acting as a data controller, shall process Client’s personal data 
for the purposes of: (i) proper performance of Service provider’s obligations 
under this Agreement; (ii) necessary communication; (iii) protection of Service 
provider’s rights and interests (in case of a claim or a debt collection); (iv) 
statistical analysis. Legal basis for processing personal data is respectively, (i) 
necessity to perform this Agreement and mandatory statutory requirements 
related to tax refund; (ii) legitimate interest – to provide good customer service; 
(iii) legitimate interest and (iv) legitimate interest - to improve our business. 

 

4.1. Paslaugų teikėjas, veikdamas kaip duomenų valdytojas, tvarko Kliento asmens 
duomenis tokiais tikslais: (i) tinkamam Paslaugų teikėjo įsipareigojimų pagal šią Sutartį 
įvykdymui; (ii) būtinam bendravimui; (iii) Paslaugų teikėjo teisių ir interesų apsaugai (kai 
pateikiamas reikalavimas ar išieškoma skola); (iv) statistinei analizei. Teisinis asmens 
duomenų tvarkymo pagrindas atitinkamai yra (i) būtinybė įvykdyti šią Sutartį ir 
privalomus įstatyminius reikalavimus dėl mokesčių grąžinimo; (ii) teisėtas interesas – 
suteikti tinkamas paslaugas klientams; (iii) teisėtas interesas ir (iv) teisėtas interesas – 
pagerinti mūsų veiklą. 

 
4.2. The Client acknowledges that the Service provider is located in the USA, thus 

personal data shall be transferred from Client’s country of residence to USA. For 
4.2. Klientas supranta, kad Paslaugų teikėjas yra įsikūręs JAV, todėl asmens duomenys bus 

perduodami iš Kliento gyvenamosios šalies į JAV. Dėl aiškumo, kadangi Paslaugų teikėjas 
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clarity, as the Service provider is located in USA, the data transfers of the Client are 
necessary for the conclusion and performance of this Agreement. The Service 
provider guarantees that it has signed agreements regarding safe and lawful 
processing of personal data with its EU partners and when necessary shall use 
legitimate safeguards and derogations where it is allowed by the applicable law. 

yra įsikūręs JAV, Kliento duomenis būtina perduoti šios Sutarties sudarymo ir vykdymo 
tikslu. Paslaugų teikėjas garantuoja, kad jis yra pasirašęs sutartį dėl saugaus ir teisėto 
asmens duomenų tvarkymo su ES partneriais, o esant reikalui, jis naudos teisėtas 
apsaugos priemones ir teisių suvaržymus, jeigu juos leis galiojantys įstatymai. 

 
4.3. The Client acknowledges that Service Provider shall engage third parties, data 

processors, for the purposes of proper performance of this Agreement. The list of 
currently used data processors can be found at https://rttax.com/privacy-policy/ 
Privacy Policy. 

4.3. Klientas supranta, kad Paslaugų teikėjas pasitelks trečiąsias šalis (duomenų tvarkytojus) 
tinkamam šios Sutarties įvykdymui. Dabartinių duomenų tvarkytojų sąrašą galima rasti 
adresu https://rttax.com/privacy-policy/ Privatumo politika. 

 
4.4. Depending on a situation, the Client, as a data subject, shall have all or some of 

following rights: the right at any time to request the Service provider an access to 
the processed personal data, request for rectification or erasure of them, request 
for data portability or restriction of the processing of personal data, a right to object 
to the processing of personal data, the right to lodge a complaint with a supervisory 
authority. 

4.4. Priklausomai nuo situacijos, Klientas kaip duomenų subjektas turi visas ar kai kurias iš 
šių teisių: teisę bet kuriuo metu pareikalauti, kad Paslaugų teikėjas supažindintų su jo 
tvarkomais asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis, 
perkelti duomenis ar apriboti asmens duomenų tvarkymą, teisę prieštarauti asmens 
duomenų tvarkymui, teisę pateikti skundą priežiūros įstaigai. 

 
4.5. The data related to the providing of tax refunding services is necessary. Therefore, 

if the Client does not submit the personal data specified in the online forms, 
performance of the Agreement shall become impossible.  

4.5. Duomenys, susiję su mokesčių susigrąžinimo paslaugos teikimu, yra būtini. Todėl jeigu 
Klientas nepateikia internetinėse formose nurodytų asmens duomenų, Sutarties 
vykdymas tampa neįmanomu.  

4.6. The data shall be stored during the term of the agreement and 10 years after the 
termination of the Agreement (subject to the limitation period). 

  4.6.        Duomenys saugomi Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po jos pasibaigimo (atsižvelgiant 
į senaties terminą). 

4.7. For a comprehensive information on how Service provider processes personal data, 
please refer to https://rttax.com/privacy-policy/  Privacy Policy or can be provided 
in writing at your request. 

  4.7.      Išsamią informaciją apie tai, kaip Paslaugų teikėjas tvarko asmens duomenis, galima rasti 
adresu https://rttax.com/privacy-policy/  Privatumo politika, arba ji Jūsų prašymu gali 
būti pateikta raštu. 

5. Liability 
 

5. Atsakomybė 
 

5.1. In the case the Client terminates the Agreement due to any reason other than 
failure by the Service Provider to perform its obligations after the filing for the tax 
refund and (or)  in the case established in Art. 2.2.3 hereof, the Client shall cover all 
expenses of the Service Provider incurred due to the provision of Services until 
termination of the Agreement, but not less than 50 % of the Service Fee under this 
Agreement. 

5.1.     Jeigu Klientas nutraukia Sutartį dėl kitų priežasčių nei Paslaugų teikėjo sutartinių 
įsipareigojimų nevykdymas po prašymo grąžinti mokesčius pateikimo ir(arba) šios 
Sutarties 2.2.3 punkte nurodytu atveju, Klientas įsipareigoja padengti visas Paslaugų 
teikėjo išlaidas, patirtas teikiant Paslaugas iki Sutarties nutraukimo. Kompensacijos 
suma negali būti mažesnė nei 50 % paslaugų mokesčio, numatyto šioje Sutartyje. 

5.2. The Service Provider shall not be liable for: the delays in refunding taxes if the delay 
is caused by the foreign tax or other competent institutions; the failure to refund 
taxes, for the tax liability or for any other negative consequences, which occurred 
due to false, inaccurate or incomplete information provided by the Client or due to 
Client’s prior financial commitments to any foreign tax or other institutions; the 
negative consequences incurred by the Client due to the changes in the applicable 
laws, rules, regulations or procedures applicable for the tax refund; additional bank 
charges, if the bank needs to repeat the transfer because of the incorrect or not full 
information provided; and any fees charged by the Client’s or intermediary bank. 

5.2. Paslaugų teikėjas neatsako už vėlavimą grąžinti mokesčius, jeigu vėluojama dėl užsienio 
mokesčių arba kitų kompetentingų institucijų kaltės; mokesčiai negrąžinami dėl 
mokestinių skolų arba kitų neigiamų pasekmių, atsiradusių dėl Kliento pateiktos 
melagingos, netikslios arba nepilnos informacijos arba dėl Kliento ankstesnių finansinių 
įsipareigojimų bet kurioms užsienio mokesčių ar kitoms įstaigoms; Klientas patiria 
neigiamas pasekmes, nes pasikeičia galiojantys įstatymai, taisyklės, normos arba 
tvarkos, taikomos mokesčių grąžinimui; atsiranda papildomi bankų mokesčiai, jeigu 
bankas turi pakartoti pavedimą dėl pateiktos nepilnos ar neteisingos informacijos; ir 
Klientas arba tarpininkaujantis bankas turi sumokėti kokius nors mokesčius. 

6. Validity of the Agreement 
 

6. Sutarties galiojimas 
 

6.1. The Agreement shall come into force the moment the Service provider receives the 
Agreement signed by the Client and shall be valid until the proper and full 
performance of the obligations of the Parties set in the Agreement.  The Agreement 
may be terminated by the mutual agreement of the Parties, except in the cases 
established by law. 

6.1.     Sutartis įsigalioja, kai Paslaugų teikėjas gauna Kliento pasirašytą Sutartį ir galios iki 
tinkamo visų Šalių šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo. Sutartis gali būti 
nutraukta abipusiu Šalių susitarimu, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus. 

6.2. The Parties agree that the Agreement, at the Client's choice, can be signed in 
original form (on paper) or electronically. An Agreement concluded electronically 
shall have the same legal power as an agreement signed on paper. The Parties agree 
that the actions performed by the Client and the indication of information, which is 
confirmed by the Client’s click on the "check box", other electronic signing, the 
submission of documents, information and personal data to the Service Provider 
shall be considered as the Client’s original signature, whereas the documents and 
the Agreement signed by these actions are equivalent to a written Agreement and 
cause the same the same legal consequences as a document certified by the Client’s 
signature. 

6.2.  Šalys susitaria, jog Sutartis, Kliento pasirinkimu, gali būti pasirašyta originaliai (popieriuje) 
arba elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu sudaryta sutartis turi tokią pačią teisinę galią, 
kaip ir popieriuje pasirašyta sutartis. Šalys susitaria, jog Kliento atlikti veiksmai ir nurodyti 
duomenys, kuriuos patvirtina Kliento pažymėjimas ant „varnelės“, kitoks elektroninis 
pasirašymas, dokumentų, informacijos ir asmens duomenų pateikimas Paslaugos teikėjui 
yra laikomi Kliento parašu, o šiais veiksmais  pasirašyti dokumentai ir Sutartis yra 
prilyginama raštu sudarytai Sutarčiai ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir 
dokumentas, patvirtintas Kliento parašu.  

 

7. Miscellaneous 
 

7. Įvairios nuostatos 
 

7.1. The T&C (https://rttax.com/terms-and-conditions/) constitutes an integral part of 
this Agreement. By signing this Agreement, the Client confirms and guarantees to 
the Service provider, that the Client has carefully read these terms and conditions 
before accepting them and signing this Agreement. 

7.1.  ST (https://rttax.com/terms-and-conditions/) laikoma neatskiriama šios Sutarties dalimi. 
Pasirašydamas šią Sutartį, Klientas patvirtina ir užtikrina Paslaugų teikėjui, kad prieš 
sutikdamas su sąlygomis ir terminais ir pasirašydamas šią Sutartį, jis atidžiai juos 
perskaitė. 

7.2. This Agreement, all information, documents and correspondence related thereof 
shall be considered as strictly confidential, and shall not be disclosed to any third 
persons, except (i) as required by the applicable laws; (ii) the information became 
publicly available through no fault of or failure to act by the Party; and (iii) the 
disclosure of respective information is reasonably necessary for the fulfilment of the 
Party’s obligations. 

7.2. Ši Sutartis, su ja susijusi visa informacija, dokumentai ir susirašinėjimas laikomi griežtai 
konfidencialiais ir negali būti atskleisti trečiosioms šalims, nebent (i) atskleidimo būtų 
reikalaujama pagal galiojančius įstatymus; (ii) informacija tampa vieša ne dėl šalies kaltės 
ar neveikimo; ir (iii) atitinkamą informaciją reikia pagrįstai atskleisti, kad šalis galėtų 
įvykdyti savo įsipareigojimus. 

7.3. Service Provider has the right to assign its rights and obligations provided for in the 
Agreement to any third persons without a prior written consent of the other Party. 

7.3. Paslaugų teikėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas, numatytas šioje Sutartyje, bet 
kuriems tretiesiems asmenims, neprašydamas išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo. 

7.4. All additions, amendments and annexes to the Agreement shall be valid if they are 
executed in writing and signed by both Parties without prejudice to Sections 3.1-3.3 
hereof and taking into account provisions indicated at point 6.2 of this Agreement 
on the legal power of the signature. This Agreement will be governed by and 
construed under the laws of the State of Illinois, United States of America. The 
disputes arising between the Parties regarding this Agreement or during the 
performance of this Agreement are settled by way of negotiations. In case of failure 
to come to an agreement, the disputes shall be finally settled by the competent 
courts of the State of Illinois, United States of America. All notices and other 
communication under this Agreement shall be in writing and shall be handed in 
person or sent by regular mail, e-mail or other means of electronic communication. 

7.4. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie sudaromi raštu ir pasirašomi 
abiejų Šalių, nepažeidžiant Sutarties 3.1-3.3 punktų nuostatų bei atsižvelgiant į Sutarties 
6.2 p. nuostatas dėl parašo teisinės galios. Ši Sutartis sudaroma ir aiškinama pagal 
Jungtinių Amerikos Valstijų Ilinojaus valstijos teisę. Ginčai, kilę tarp šalių dėl šios sutarties 
ar jos vykdymo, turi būti sprendžiami derybų keliu. Jeigu susitarti nepavyksta, ginčai 
perduodami kompetentingam Jungtinių Amerikos Valstijų Ilinojaus valstijos teismui. Visi 
pranešimai ir kitas susirašinėjimas šios Sutarties pagrindu turi būti rašytiniai, įteikiami 
asmeniškai, siunčiami paprastu paštu, elektroniniu paštu arba kitomis elektroninių ryšių 
priemonėmis. 

 
Client / Klientas X _____________________________ (signature / parašas) 
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