
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

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. 8-37-755211) 
 
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. 

 
 
 
 
 
 

Olandijos mokesčių grąžinimo procedūra prasideda pasibaigus mokestiniams metams, po 
sausio 1 d. 
 
Mokesčių grąžinimo procesas paprastai trunka 90 – 120 dienų nuo to momento, kai dokumentai 
atkeliauja į mūsų įmonės pagrindinę būstinę Kaune. 

 
PASTABA: Grąžinimo terminas gali buti 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 11% nuo grąžinamos sumos, bet ne mažiau, kaip 49 
Eurai. 

 
Už pažymos apie metines pajamas ir sumokėtus mokesčius (Jaaropgave) paiešką 
taikomas 17 eurų mokestis. 

 
 
 



Vardas, Pavardė: Adresas:

Gimimo data: (Lietuvoje)

Telefonai:

El. Paštas:

SOFI Numeris:

Įvažiavimo į Olandiją datos: 2 0  _   _  /  _   _  /  _   _ Išvykimo iš Olandijos datos: 2 0  _   _  /  _   _  /  _   _   

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

Ar deklaravote savo išvykimą iš Olandijos? Ar planuojate vykti į Olandiją, per ateinančius 3 metus?

       Taip Ne  Taip  Ne

Ar šiuo metu gaunate kokias nors socialines išmokas iš Olandijos? Taip     Ne

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

Vyro/žmonos gimimo data: 1 9  _   _  /  _   _  /  _   _    Ar vyras/žmona dirbo Olandijoje?    Taip              Ne

Nurodykite paskutinį adresą, kur gyvenote Olandijoje:

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:

Iš kur sužinojote apie RT Tax teikiamas paslaugas?

Jei turite vaikų: vaikų vardai, pavardės Prašome pateikti informaciją apie visus darbdavius. 

ir gimimo datos: To nepadarius mokesčių grąžinimas gali komplikuotis.

1. Kiek turėjote darbdavių?

2. 1. Kompanija:

3. Adresas:

4.

5. Tel/Fax:

6. El. Paštas

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

2. Kompanija:

Adresas:

Tel/Fax:

El. Paštas

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

3. Kompanija:

Adresas:

Tel/Fax:

El. Paštas

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

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

Pasirašydamas šią registracijos formą aš sutinku 

ir patvirtinu, kad suteikta informacija yra išbaigta ir teisinga.

Parašas:

Data:

Kliento pastabos:

RT Tax pastabos:
Uždirbta:

Mokesčių mokėta:



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)

Nurodykite valiutą, kuria norite gauti lėšas:

Prieš nurodydami valiutos kodą prašome perskaityti žemiau pateiktas sąlygas:
1. Lėšas užsienio valiuta galėsime pervesti tik tiems klientams, kurie pateiks 
   einamąją sąskaitą SEB Vilniaus banke. 
2. Jei Jūsų sąskaita yra ne SEB Vilniaus banke arba nurodėte kortelės sąskaitos numerį,
    tai lėšos bus konvertuojamos ir pervedamos litais.

LT EURO

PASTABA! Lėšų pervedimui į užsienio banką yra taikomas 45 litų pavedimo mokestis. 

SVARBU! Tam tikrais atvejais, užsienio mokesčių inspekcija išsiunčia grąžinamų mokesčių čekį
tiesiogiai klientui. Tokiu atveju, privalote mus informuoti telefonu 8 37 320391 ir sumokėti komisinį
mokestį už suteiktas paslaugas, pagal pasirašytą paslaugų atlikimo sutartį.

Su sąlygomis, nurodytomis šiame prašyme, susipažinau ir sutinku.

Parašas: Data:



 
Machtiging - Afhandeling van alle belastingzaken 

Authorization for taking care of all tax matters 
 

Belastingplichtige/Taxpayer: 
 
Naam / Name: ……………………………………………………………………….. 
 

                                            ……………………………… 
 
Sofinummer / SOFI number: …………………………………………………… 
 
 

Verleent volmacht aan / Appoints: 
 
 
Gegevens gemachtigde / Agent Details: 
 
Volledige Naam / Name:    A & Z Group, Inc 
 
Adres van de gemahtigte / Address:  Laisves Al 67, Kaunas LT-44304, Lithuania 

 

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. 

 

De volmacht omvat het voeren van alle zaken. Ik verzoek u vriendelijk om mijn gehele 

correspondentie betreffende de belastingaangifte naar het onderstaande adres te sturen: 

  A & Z Group, Inc 

  Laisves Al 67,  

  Kaunas LT-44304,  

  Lithuania 

Door ondertekening van deze volmacht worden alle eerder getekende volmachten ingetrokken en 

eerder gemachtigde personen van hun taken ontslagen. 

 

Plaats / Place: ………………………… 

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

Datum / Date: ………………………………………………. 

 

Geboortedatum / Date of birth: 
(Day/Month/Year) 



 
 

 
Informatie bankwijziging 

 
Belastingdienst/Centrale administratie 

Unit 2, Uitbetalingen BBR 

Postbus 9055 

7300 GT Apeldoorn 

 

Belastingplichtige/Taxpayer: 

 

Naam / Name: ……………………………………………………………………….. 

Geboortedatum / Date of birth: ……………………………………………… 

Sofinummer / SOFI number: ………………………………………………….. 

Belastingja(a)r(en) / Tax year(s): ………………………………………... 

 

Werk de informatie ten aanzien van mijn bankgegevens in uw databank bij a.u.b. 

Ik geef hierbij een machtiging dat terugbetaling van mijn belastingen wordt overgemaakt naar de 

bankrekening van mijn belastingadviseur, A & Z Group, Inc: 

  Bankgegevens: 

Begunstigde: A Z Group, UAB 

Adres begunstigde: Laisves Al 67, Kaunas, Lithuania 

Rekeningnummer/IBAN: LT98 7044 0600 0753 2130 

Banknaam: SEB Bank 

Bankadres: Gedimino pr. 12, Vilnius, Lithuania 

SWIFT/BIC Code: CBVILT2X 

 
Gebruik dit rekeningnummer alleen voor terugbetaling van belasting over de hierboven aangegeven 
belastingjaren a.u.b. 

 

Plaats / Place: …………………………. 

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

Datum / Date: …………………………………….. 

 



 
 

 
Informatie adreswijziging 

 

Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland 

Klantenregistrarie 

Postbus 2865 

6401 DJ Heerlen 

 

Belastingplichtige/Taxpayer: 

 

Naam / Name: ……………………………………………………………………….. 

Geboortedatum / Date of birth: ……………………………………………… 

Sofinummer / SOFI number: ………………………………………………….. 

 

Werk de informatie ten aanzien van mijn correspondentieadres in uw databank bij a.u.b. 

Ik geef hierbij een machtiging dat al mijn post naar mijn belastingadviseur, A & Z Group, Inc., gestuurd 

wordt, op het volgende adres: 

 

  A & Z Group, Inc 

  Laisves Al 67,  

  Kaunas LT-44304,  

  Lithuania 

 

Plaats / Place: …………………………. 

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

Datum / Date: …………………………………….. 
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