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Începând cu 1 ianuarie 2018 acordarea alocației Kindergeld se face numai cu până la maxim 6 luni în urmă. 

 
 
 

   
 
Concluzia este una singură: pentru că puteți primi alocația doar pentru cel mult ultimele 6 luni, calculate de la data 
înregistrării cererii la Familienkasse, cererea dvs. pentru Kindergeld trebuie depusă în cel mai scurt timp! 
Fiecare lună cu care întârziem depunerea cererii vă aduce următoarele pierderi:  
 

1 copil 2 copii 3 copii 

250 EURO 500 EURO 750 EURO 
 
    

  
 

Pentru a nu pierde toate beneficiile la care încă aveți dreptul, cererea dvs. trebuie trimisă la Familienkasse 
cât mai repede posibil!  Prin urmare, pentru a accelera procesul, urmați instrucțiunile de mai jos: 
 

 
  

SCHIMBĂRI MAJORE ÎN ACORDAREA 
ALOCAȚIEI KINDERGELD! 

CE ANUME PUTEȚI PIERDE? 

DATA DEPUNERII CERERII CONTEAZĂ -  APLICĂ ACUM! 

Completați, semnați și trimiteți-ne rapid documentele din Dosarul 1 – CEREREA.  
Totul vă va lua mai puțin de 30 de minute. 

Folosiți plicul de retur deja timbrat de noi, și trimiteți-ne urgent documentele. 
Sau sunați-ne la 031-780 9094 și comandați curierul nostru, plătit de noi.  

Analizăm ce ne-ați trimis și înregistrăm rapid cererea la Familienkasse, astfel încât 
să creștem șansa de a recupera o sumă cât mai mare.  

În maxim 30 de zile după ce ne-ați trimis Dosarul 1, trebuie să completați, semnați 
și trimiteți către noi documentele din Dosarul 2 - DOCUMENTAȚIA.  

Noi trimitem această documentație suplimentară la Familienkasse, ca dosarul să nu 
fie anulat.  

Familienkasse va emite o decizie unde indică suma acordată ca beneficiu 
Kindergeld, și va plăti aceasta sumă pentru dvs. 
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Dosarul 1 - CEREREA 
 
În acest stadiu, vă solicităm doar un set minimal de acte: doar acele documente care ne vor permite să 
înregistrăm urgent cererea dvs. la Familienkasse. Grăbiți-vă! 
 

 
 

Formularele găsite în plicul primit de la noi vor fi semnate de Client și de celălalt părinte / tutore legal al copilului. Înainte 
de a semna, citiți cu atenție pentru a înțelege cine este Clientul! 

 
Clientul este cel care solicită alocația germană. Este acel părinte care a lucrat legal în Germania. 
Acesta va semna în toate locurile marcate cu X, iar soțul/soția/celălalt părinte va semna în locurile 
marcate cu Y. 

 

 
  Dacă părintele care a lucrat legal în Germania: 

• nu este căsătorit legal cu celălalt părinte / tutore legal al copilului,  
• și dacă nu figurează înregistrat la aceeași adresă la care copilul este înregistrat,  

Clientul este celălalt părinte / tutore legal.  
 

Așadar, în acest caz, părintele care a lucrat legal în Germania semnează în locurile marcate cu Y, iar 
părintele / tutorele legal care are aceeași adresă de domiciliu cu copilul semnează Contractul cu Euro-
tax și în toate locurile marcate cu X. 

 
 

 
 

OBLIGATORIU 
 

A. CHESTIONARUL – este un document esențial. Răspundeți la fiecare întrebare și completați atent. Fiecare 
informație este importantă și ne ajută să înregistrăm mai repede cererea dvs. la Familienkasse. 
 

B. CONTRACTUL - după ce l-aţi citit cu atenţie, Clientul semnează în locul cu X. 
 

C. FORMULARE OFICIALE – doar semnați 
• Cererea oficială – Clientul semnează în locul cu X, celălalt părinte/tutore legal semnează în locul cu Y. În 

locurile marcate cu X si Y doar semnați, nu vă scrieți numele cu majuscule! 
• Anlage Kind - este o anexă a cererii oficiale.  

Locul cu X – semnează Clientul  
Locul cu Y – semnează celălalt părinte / tutore legal 
Locul cu Z – semnează copilul major, doar dacă a împlinit vârsta de 18 ani.  

  
 

D. DOCUMENTE OBTINUTE DIN GERMANIA 
• Copie a fișei fiscale Lohnsteuerbescheinigung sau copii după fluturașii de salariu Abrechnung – aceste 

documente trebuie să acopere toate ultimele 6 luni ale angajării din Germania. 
• Confirmarea adresei din Germania: 

- Dacă ați locuit la adresă înregistrată oficial - Copia certificatului de înregistrare a adresei: 
Anmeldebescheinigung sau Anmeldung bei der Meldebehörde 

CINE SEMNEAZĂ? CINE ESTE CLIENTUL? 

REGUL
A 

EXCEPȚIA 

TRIMITEȚI-NE URGENT: 

Semnați câte un asemenea formular pentru fiecare copil pe care îl aveți. 
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- Dacă ați locuit cu chirie - copia contractului de închiriere sau copia certificatului de chiriaș 
- Dacă angajatorul dvs. v-a oferit cazarea – copia unui certificat de reședință semnat de 

angajator 
 

• Adeverința Arbeitgeberbescheinigung emisă de angajatorul german – formularul pe care îl găsiți în acest 
set trebuie completat, semnat și stampilat de angajatorul german. 
 

 

Dacă nu puteți obtine această adeverință rapid de la angajatorul german, ca să nu 
mai pierdem timp, atașați contractul de muncă din Germania!  
Însă, între timp, cereți angajatorului german această adeverință și, imediat ce ați 
obținut-o, trimiteți-o către noi. 

 
 
OPTIONAL – aceste documente ajută la obținerea alocației mai repede 
 

1. Certificat ce atestă răspunderea fiscală nelimitată in Germania, sau o Decizie fiscală - emise de Finanzamt 
2. Zuteilung der Identifikationsnummer - un document ce confirmă că v-a fost alocat un număr de identificare în 

Germania.  
Acest număr mai poate fi găsit pe:  Lohnsteuerbescheinigung 

Abrechnungach 
Decizie fiscală emisă de Finanzamt 

 

Atașați copia documentului ce menționează Identifikationsnummer.  
 
 
 
 
 

Trimiteți-ne toate documentele folosind plicul găsit, timbrat și auto-adresat.  
Sau sunați-ne chiar acum pentru a verifica dacă plicul dvs.  

poate fi preluat de către un curier plătit de noi ! 
 

Adresa noastră: Euro-Tax.ro Servicii Fiscale Emigranți S.R.L. 
 

Airport Plaza, Str Drumul Garii Odai, Nr. 1A, Et.2, Ap.206-216, Oras Otopeni, Jud. Ilfov, Cod 
Postal 719182, Romania 

 
 
 
 
 
 

ATENȚIE!       INFORMAȚII SUPLIMENTARE! 
 

Dacă veţi completa complet și corect Chestionarul A,  
procesul de recuperare a taxelor va fi mai rapid și mai eficient.  

 

Ne oferiţi date? Scurtăm timpul.  
 

Aveți dificultăți la completarea și semnarea documentelor? 
Sunați-ne la: 031 780 90 94 
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Răspundeţi la fiecare întrebare din 
Chestionar, în limba română  

Completaţi câmpurile și selectaţi 
răspunsul corect bifând cu X 

 

Pregătiţi și atașați documentele  
relevante 

 

Semnaţi lizibil, fără majuscule, 
în locul marcat cu X 

 
DATE PERSONALE CLIENT 
PERSONAL INFORMATION CLIENT 
 

Numele 
 

Last name  Prenumele 
 

First name  

Telefoane de contact   
 

Phone numbers  CNP  

Cetățenie 
Citizenship  

Seria și numărul cărții de 
identitate 
Series and number of identity card 

 

Adresa oficială de 
domiciliu din România 
 

Official registered address in Romania 
 E-mail  

Adresa de corespondență 
din România 
 

Correspondence address 
 

Identifikationsnummer ID-Nummer 
 

Il gasiti scris pe Steuerbescheid, 
Lohnsteuerbescheinigung, Abrechnung sau pe 
documentul "Zuteilung” 

 

Adresa curentă din 
străinătate 
 

Current residential address aboard 
 

 
Aveți înregistrat domiciliul  
în Germania?  
Dacă DA, scrieți adresa și 
atașați Anmeldung. 
  

Are you registered in Germany? If 
YES, add the copy of Anmeldung and 
write registered address. 
 

 
 

DA YES 
 

  NU  NO 
 
 

STAREA CIVILĂ (bifaţi căsuţa corespunzătoare) 
 

MARITAL STATUS 
 

 
Necăsătorit  /  Necăsătorită  
 

Single 

 Căsătorit / Căsătorită 
 

Married 
Data căsătoriei 
 

Date of marriage 
 

 Divorțat / Divorțată  
 

Divorced 
Data divorțului 
 

Date of divorce 
 

 Văduv / Văduvă  
 

Widow 
Data începerii văduviei 
 

Date of widowhood 
 

 
 

ISTORICUL MUNCII DIN GERMANIA  (pentru ultimele 6 luni) 
 

EMPLOYMENT HISTORY IN GERMANY (for last 6 months)  
 
 

Ați avut vreo afacere în Germania? 
 

Did you run a business in Germany?   DA YES   NU  NO 

Ați primit beneficii de tip asistență socială în România? Dacă DA, scrieți ce tip de beneficiu 
ați primit și perioada de primire a indemnizațiilor / beneficiilor:    
 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

Did you receive social assistance benefits in Romania? If YES, write which benefit you received and the period. 

  DA YES   NU  NO 

A CHESTIONAR 
RECUPERARE BENEFICIU KINDERGELD DIN GERMANIA 
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Dacă ați primit prestații sociale din România, scrieți pentru câți copii ați primit aceste 
beneficii.  
 

If you received Social Assistance benefit in Romania, write the number of children for whom the benefit was received. 

 
Nr. copii  …………..…… 
No of children 
Cine a solicitat prestațiile?  
Who applied for benefit? 
 
…………………………………………………….. 

Ai aplicat vreodată pentru Kindergled? Dacă DA, indicați pentru ce perioadă și vă rugăm 
să atașați o copie a deciziei sau ultima corespondență cu Familienkasse. 
Have you ever applied for Kindergled? If YES, indicate for what period and please attach  a copy of the decision or the last 
correspondence with the Familienkasse. 

  DA YES 

De la data 
…………………..….…….….... 
from date 
 
Până la data 
……………………...………. 
to date 

  NU NO 

În ce țară ați plătit contribuții tip asigurări sociale? Dacă ați plătit în Germania: 
- scrieți numărul de asigurare VERSICHERUNGSNUMMER 
- atasați documentul Meldebescheinigung zur Sozialversicherung  SAU Copia cardului de 

asigurare socială SAU Abrechnung 
 

In which country did you pay social security? 
If Germany, provide insurance numer (VERSICHERUNGSNUMMER) and attach the document which is a confirmation 
Meldebescheinigung zur Sozialversicherung / private insurance card / Abrechnung. 

 
 

GERMANIA 
 

  ROMANIA 

 
 
 

Denumirea și adresa angajatorului 
german 

 

Name and address of German employer 

Data începerii 
muncii 

 

Work Starting date  

Data terminării 
muncii 

 

Work ending date  

Profesia 
 

Occupation  

Aveți 
Lohnsteuerbescheinigung 

sau Abrechnung? 
 

Do you have LSB or Abrechnungs? 

    
  DA YES   NU NO 

    
  DA YES   NU NO 

    
  DA YES   NU NO 

    
  DA YES   NU NO 

 
 
 
 

În timpul muncii în Germania, ați avut întreruperi ale perioadei de muncă, din diverse motive? Dacă 
DA, indicați motivul, bifând căsuța corespunzătoare de mai jos. 
 

Have you interrupted your employment in Germany for some reason? If YES, indicate the reason. 
  

 

DA YES 
   

 

NU  NO 
 

 
 

Concediu de maternitate / îngrijire copil 
 

Maternity leave 

 

 
 

Accident de muncă 
 

Labor accident 

 

 
 

Concediu de boală 
 

Disease 

 

 
 

Somaj 
 

Unemployment 

Ce instituție v-a plătit beneficiile de mai sus?  
 

What institution were benefits paid out from? Enter name and payout period. 

 
 

…………………………………………… 
Denumirea instituției 

 

Institution name 
 

 

 
De la data …………………..….…….….... 
from date 
 
Până la data ……………………...………. 
to date 

 
 

 
DATE DESPRE CELĂLALT PĂRINTE / TUTORE 
 

INFORMATION ABOUT CAREGIVER / SECOND PARENT 
 

Numele şi prenumele 
 
Surname and First Name 

 

Adresa oficială de domiciliu 
din România 
 

Official registered address in Romania 
 

Adresa de corespondență 
din România 
 

Correspondence address 
 

A fost angajat în România? 
 
Did she/he work in Romania?  

 

Perioada angajării 
  

Employment dates 

 
De la data ………………………..….…....  Până la data ………………………………….. 
    from date                                                            to date 
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DA  YES 
Denumirea 
angajatorului și adresa 
 

Company name and address 
 

       NU  NO 

A fost angajat în 
străinătate? 
 
Did she/he work abroad?  

 
 

DA  YES 

Perioada angajării 
  

Employment dates 
 
De la data ………………………..….…....  Până la data ………………………………….. 
    from date                                                            to date 

Denumirea 
angajatorului și adresa 
 

Company name and address 
 

        NU  NO 

A primit celălalt părinte / tutore beneficii sociale in 
România? De exemplu: ajutor de somaj, indemnizatie 
crestere copil, etc? Dacă DA, scrieti detaliile in dreapta. 
 
Did the other parent receive any social benefit in Romania, such as 
unemployment benefit, maternity allowance? If YES, write details to the right. 

 
 

DA YES 

Denumire beneficiu primit 
 

Name of benefit 
 

Suma primită 
 

Amount of benefit 
 

Perioada primirii 
 

Period  
 

      NU  NO 
 

 
DATE DESPRE COPIII PENTRU CARE SOLICITAȚI KINDERGELD 
 

INFORMATION ABOUT CHILDREN APPLYING FOR KINDERGELD 
 

Numele şi 
prenumele copilului 

 
Surname and First Name of 

the child 

Data 
nașterii 

 
Child birth date 

Relaţia cu 
copilul *) 

 
Relationship 

with child 

Adresa oficială a 
copilului 

 
Registered address of the 

child 

MAMA - nume si 
prenume, data nașterii, 

adresa oficială 
 

MOTHER – name, birth date, 
registered address 

TATA - nume si prenume, 
data nașterii, adresa 

oficială 
 

FATHER – name, birth date, 
registered address 

  *)    

  *)    

  *)    

    *)    

 

*  Vă rugăm să indicați gradul de rudenie cu copilul prin intermediul simbolurilor de mai jos: 
 

          A - copil aparținând ambilor părinţi    D - copil al unui părinte necăsătorit 
          B - copil recunoscut      E - copil numai al soțului / soției aparținând familiei 
          C - copil adoptat      F - nepoți și frați, pe care i-a luat familia în îngrijire 
 
 
 

DATE DESPRE COPIII CU VÂRSTA PESTE 18 ANI 
 

INFORMATION ABOUT CHILDREN OVER 18 YEARS OLD 
 

Numele şi prenumele copilului 
 

Surname and First Name of the child  

Are la rândul lui copii? 
 

Does the child have their own children? 
 

 

DA YES 
 

 

NU NO 

Starea civilă a copilului 
 

Marital status of the child 
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Acum este elev / student? 
 

Does the child learn? 

  

  DA - mentionati data la  
         care va absolvi cursurile 
 
…………………………………….. 

YES - provide expected graduation date 
 

  

  NU - mentionati data  
    la care a absolvit cursurile 
 
……………………………….. 

NO - provide graduation date 

Pe perioada solicitării alocației germane, a fost 
copilul angajat cu contract de muncă? 
 

Does the child have work? 

 
 

DA YES 

Menționați perioada angajării  
 

Provide employment dates 

 

 
De la data …………………..…..….... 
from date 
 
Până la data …………………………. 
to date 

Câte ore de muncă a lucrat 
copilul, săptămânal 
 

Number of weekly worked hours by child 
 

  NU NO 
 
 
 
DATE DESPRE COPIII CU VÂRSTA PESTE 18 ANI 
 

INFORMATION ABOUT CHILDREN OVER 18 YEARS OLD 
 

Numele şi prenumele copilului 
 

Surname and First Name of the child  

Are la rândul lui copii? 
 

Does the child have their own children? 
 

 

DA YES 
 

 

NU NO 

Starea civilă a copilului 
 

Marital status of the child 
 

Acum este elev / student? 
 

Does the child learn? 

  

  DA - menționați data la  
         care va absolvi cursurile 
 
…………………………………….. 

YES - provide expected graduation date 
 

  

  NU - menționați data  
    la care a absolvit cursurile 
 
……………………………….. 

NO - provide graduation date 

Pe perioada solicitării alocației germane, a fost 
copilul angajat cu contract de muncă? 
 

Does the child have work? 

 
 

DA YES 

Menționați perioada angajării  
 

Provide employment dates 

 

 
De la data …………………..…..….... 
from date 
 
Până la data …………………..……. 
to date 

Câte ore de muncă a lucrat 
copilul, săptămânal? 
 

Number of weekly worked hours by child 
 

  NU NO 

 
 
PLATA TAXELOR RECUPERATE 
Tax refund payment 
 

 
 
ACORDUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în scopuri de marketing și legate de procesarea recuperării taxelor mele. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Număr cont 
bancar (IBAN) 
 

Account number (IBAN) 

                        

Valuta contului 
 

Account currency  

Titularul contului  
 

Account owner  

              
Data și semnătura Clientului 
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COMANDA  
 

PRIVIND SERVICIILE DE RECUPERARE A 
ALOCATIEI KINDERGELD   

DIN GERMANIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

Semnați contractul în mod clar, lizibil, 

în toate locurile marcate cu   
 
(nu vă scrieți numele cu majuscule, ci doar semnați) 



 
 

Beneficiarul: 
Declar că depun această comanda de realizare  

 Prestatorul: 
Declar că primesc aceasta comandă de executare. 

 

 

 
 
 

B COMANDA 
RECUPERAREA ALOCAȚIEI  FAMILIALE KINDERGELD  

DE KG 

4c65defghik50Z70 

COMANDĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA SERVICIILOR 
la acordul-cadru de cooperare (Acord) 

 
depus la ................................................................. de 

Beneficiarul: .................................................... domiciliat în .................................................... la ...................................................................................................................... 

Prestatorul: Euro-Tax.RO Servicii Fiscale Emigranți S.R.L., înscris în Registrului Comerțului de pe lânga Tribunalul Ilfov, sediul social Oraș OTOPENI, Drumul Gării Odăi, 

Nr. 1 A, INTRAREA A, Codul Unic de Înregistrare 28964928, Nr. de ordine în registrul comerțului J23/5734/17.09.2021 reprezentat de: Administratorul Adam Powiertowski și 

de Łukasz Stanisław Tkacz, denumit în continuare „PRESTATOR  în comanda. 

 
 
1. În conformitate cu §1 pct. 1 și pct. 2 și §2 din Acordul Cadru, Beneficiarul  

plasează o comandă pentru PRESTATOR  să presteze serviciul sub forma 
depunerii unei cereri de decontare: Alocația familială Kindergelt în 
concordanță cu durata muncii în GERMANIA, împreună cu documentația 
necesară, la autorităție fiscale locale competente din străinătate și / sau la 
autoritățile fiscale din România. 

2. Recunosc și accept metoda de calcul a valorii remunerației datorate 
PRESTATORULUI, astfel : 

a. Pentru desfășurarea activităților contractuale, PRESTATORUL are dreptul 
la o remunerație ((comision) calculate ca 15% + TVA (în cuvinte: 
cincisprezece % + TVA) din suma totală a beneficilor primite de către 
Beneficiar  de la autoritățile fiscale externe competente pe baza unei decizii 
sau pe baza unei alte decontări pentru perioada solicitată indicată în cererea 
de decontare (denumită în continuare „Remunerație” sau „Comision”). TVA 
va fi adăugat la Remunerație în conformitate cu legislația aplicabilă. 

b. Remunerarea prevăzută la sec. 2 lit. a din Ordin, va fi plătită după ce oficiul 
extern competent emite o decizie sau altă decizie de acordare a prestației 
familiale. Plata remunerării se va face în rate corespunzătoare numărului de 
plăți ale fiecărui Beneficiu către Principal. Valoarea ratei de remunerare va 
fi calculată ca 15 % net (să zicem: cincisprezece %) din valoarea tranșei 
(ratei) Beneficiilor plătite de oficiul extern către BENEFICIAR. 

c. Comisionul net, luând în considerare rabaturile, nu poate fi mai mic decât 
echivalentul a 90 EUR, convertit în LEI în conformitate cu principiul precizat 
la sec. 2 lit. e sau g din Comandă, care este valoarea minimă a costurilor 
suportate de PRESTATOR pentru executarea comenzii în medie pentru o 
anumită țară. Cuantumul comisionului este majorat cu cota de TVA 
aplicabilă în prezent. Salariul minim se plătește o singură dată, în termen de 
5 zile de la data primei plăți a Beneficiului. Dacă valoarea primei plăți de 
Beneficiu nu acoperă comisionul  minim de 90 EUR net, partea rămasă din 
comisionul minim va fi percepută la următoarea plată a Beneficiului. 

d. În cazul în care, în decontarea definitivă cu fiscul, cuantumul rambursării 
taxei este mai mic de 205 EUR, comisionul minim prevăzut la secțiunea 2 lit. 
c Comenzi, percepute de PRESTATOR la retur, care constituie obiectul 
Comenzii, în limita sumei brute de 70 EUR. Salariul minim astfel calculat va 
fi decontat în termen de 30 de zile de la data ultimei plăți a indemnizației. 

e. BENEFICIARUL este obligat să plătească PRESTATORULUI remunerația 
datorată în termen de 7 zile de la primirea facturii cu TVA, a facturii pro-
forma sau a cererii de plată pentru suma comisionului datorat 
PRESTATORULUI, emisă după ce PRESTATORUL primește informații 
despre rambursarea excedentului de impozit (se aplică situației în care banii 
vor fi plătiți  de către autoritățile fiscale externe direct în contul bancar al 
BENEFICIARULUI sau cecul va merge direct la BENEFICIAR). Pentru a 
calcula comisionul datorat, se utilizează cursul mediu de schimb al  BNR la 
data emiterii facturii cu TVA, a facturii pro-forma sau a cererii de plată 

f. În cazul întârzierii plății remunerației datorate PRESTATORULUI, 
BENEFICIARUL se angajează să plătească PRESTATORULUI dobânda 
legală pentru întârziere calculată la valoarea brută a comisionului  

g. Suma comisionului perceput de PRESTATOR nu este afectată de obligațiile 
BENEFICIARULUI, care vor fi acoperite de autoritățile fiscale Olandeze sau 
de autoritățile olandeze competente pentru beneficiile din rambursarea 
impozitului plătit în plus față de BENEFICIAR. 

h. Dacă BENEFICIARUL nu furnizează datele complete necesare pentru 
efectuarea cazului sau ascunde informații relevante, PRESTATORUL are 
dreptul de a rezilia contractul din motive importante și/sau de a pregăti o 
nouă ofertă pentru BENEFICIAR. 

i. În cazul plății către PRESTATOR a rambursării fiscale primite de 
BENEFICIAR, plata către acesta  se efectuează în VALUTA MONETARĂ 
română, iar sumele aferente impozitelor și comisioanele BENEFICIARULUI  
exprimate în valută străină vor fi convertite în funcție de rata de cumpărare 
a monedei (pentru clienți individuali) anunțată de CITI Bank România în ziua 
încheierii tranzacțiilor de conversie valutară sau în ziua înregistrării 
tranzacției de conversie valutară, în contul bancar al PRESTATORULUI 

j. Costul efectuării unui transfer în/din valută străină este suportat de partea 
care face comanda (în cazul unui transfer în EURO, costul unui transfer 
SEPA este perceput de către banca care deservește BENEFICIARUL,  în 
cazul unei alte valute, costul transferului extern este perceput de banca care 
deserveste PRESTATORUL). 

k. Suma comisionului perceput de PRESTATOR nu este afectată de obligațiile 
BENEFICIARULUI, care vor fi acoperite de autoritățile fiscale germane sau 
de autoritățile germane competente pentru beneficiile din rambursarea 
impozitului plătit în plus datorat BENEFICIARULUI. 

l. În cazul în care BENEFICIARUL a solicitat anterior o rambursare a taxei și 
a primit-o și, totuși, a raportat PRESTATORULUI și a semnat o comandă 
pentru aceeași decontare - PRESTATORUL va percepe BENEFICIARULUI 
costurile de desfășurare a cazului în fața biroului în valoare de comisionul 
minim indicat la alin 2 lit. c comenzi. 

m. Pentru obținerea de către PRESTATOR în numele BENEFICIARULUI a 
datelor din fisele fiscale anuale de la angajatori sau birouri, costul serviciului 
va fi majorat cu 65 LEI brut pentru datele despre fiecare dintre angajatori 
separat. 

n. PRESTATORUL, în cazul rezilierii, retragerii sau  denunțării Comenzii de 
către oricare dintre părți, are dreptul la remunerația menționată la pct. 2 lit. 
a sau b. din Comandă, în cazul în care un birou fiscal extern, ca urmare a 
unei cereri de rambursare a impozitului pregătită și depusă de PRESTATOR 
până la data încetării, retragerii sau denunțării Comenzii, a emis o decizie  
părții care a făcut Comanda sau o nouă decizie de rambursare a taxelor 
pentru perioada specificată în cerere. 

o. Beneficiarul și Prestatorul pot rezilia contractul cu o perioadă de preaviz de 
3 (trei) luni.  

3. BENEFICIARUL este de acord ca PRESTATORUL să emită o factură TVA, o 
factură proformă sau o cerere de plată fără semnătura destinatarului.  

4. În chestiuni care nu sunt acoperite de prezenta Comandă, se aplică dispozițiile 
Acordului - cadru. 

5. În cazul oricărei discrepanțe între Comandă și Acord, se vor aplica prevederile 
Acordului  

6. Termenii cu majuscule au semnificația care le-a fost atribuită în Acord. 

 

 



 
 

Beneficiarul: 
Declar că depun această comanda de realizare  

 Prestatorul: 
Declar că primesc aceasta comandă de executare. 

 

 

 
 
 

B COMANDA 
RECUPERAREA ALOCAȚIEI  FAMILIALE KINDERGELD  

DE KG 

4c65defghik50Z70 

COMANDĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA SERVICIILOR 
la acordul-cadru de cooperare (Acord) 

 
depus la ................................................................. de 

Beneficiarul: .................................................... domiciliat în .................................................... la ...................................................................................................................... 

Prestatorul: Euro-Tax.RO Servicii Fiscale Emigranți S.R.L., înscris în Registrului Comerțului de pe lânga Tribunalul Ilfov, sediul social Oraș OTOPENI, Drumul Gării Odăi, 

Nr. 1 A, INTRAREA A, Codul Unic de Înregistrare 28964928, Nr. de ordine în registrul comerțului J23/5734/17.09.2021 reprezentat de: Administratorul Adam Powiertowski și 

de Łukasz Stanisław Tkacz, denumit în continuare „PRESTATOR  în comanda. 

 
 
1. În conformitate cu §1 pct. 1 și pct. 2 și §2 din Acordul Cadru, Beneficiarul  

plasează o comandă pentru PRESTATOR  să presteze serviciul sub forma 
depunerii unei cereri de decontare: Alocația familială Kindergelt în 
concordanță cu durata muncii în GERMANIA, împreună cu documentația 
necesară, la autorităție fiscale locale competente din străinătate și / sau la 
autoritățile fiscale din România. 

2. Recunosc și accept metoda de calcul a valorii remunerației datorate 
PRESTATORULUI, astfel : 

a. Pentru desfășurarea activităților contractuale, PRESTATORUL are dreptul 
la o remunerație ((comision) calculate ca 15% + TVA (în cuvinte: 
cincisprezece % + TVA) din suma totală a beneficilor primite de către 
Beneficiar  de la autoritățile fiscale externe competente pe baza unei decizii 
sau pe baza unei alte decontări pentru perioada solicitată indicată în cererea 
de decontare (denumită în continuare „Remunerație” sau „Comision”). TVA 
va fi adăugat la Remunerație în conformitate cu legislația aplicabilă. 

b. Remunerarea prevăzută la sec. 2 lit. a din Ordin, va fi plătită după ce oficiul 
extern competent emite o decizie sau altă decizie de acordare a prestației 
familiale. Plata remunerării se va face în rate corespunzătoare numărului de 
plăți ale fiecărui Beneficiu către Principal. Valoarea ratei de remunerare va 
fi calculată ca 15 % net (să zicem: cincisprezece %) din valoarea tranșei 
(ratei) Beneficiilor plătite de oficiul extern către BENEFICIAR. 

c. Comisionul net, luând în considerare rabaturile, nu poate fi mai mic decât 
echivalentul a 90 EUR, convertit în LEI în conformitate cu principiul precizat 
la sec. 2 lit. e sau g din Comandă, care este valoarea minimă a costurilor 
suportate de PRESTATOR pentru executarea comenzii în medie pentru o 
anumită țară. Cuantumul comisionului este majorat cu cota de TVA 
aplicabilă în prezent. Salariul minim se plătește o singură dată, în termen de 
5 zile de la data primei plăți a Beneficiului. Dacă valoarea primei plăți de 
Beneficiu nu acoperă comisionul  minim de 90 EUR net, partea rămasă din 
comisionul minim va fi percepută la următoarea plată a Beneficiului. 

d. În cazul în care, în decontarea definitivă cu fiscul, cuantumul rambursării 
taxei este mai mic de 205 EUR, comisionul minim prevăzut la secțiunea 2 lit. 
c Comenzi, percepute de PRESTATOR la retur, care constituie obiectul 
Comenzii, în limita sumei brute de 70 EUR. Salariul minim astfel calculat va 
fi decontat în termen de 30 de zile de la data ultimei plăți a indemnizației. 

e. BENEFICIARUL este obligat să plătească PRESTATORULUI remunerația 
datorată în termen de 7 zile de la primirea facturii cu TVA, a facturii pro-
forma sau a cererii de plată pentru suma comisionului datorat 
PRESTATORULUI, emisă după ce PRESTATORUL primește informații 
despre rambursarea excedentului de impozit (se aplică situației în care banii 
vor fi plătiți  de către autoritățile fiscale externe direct în contul bancar al 
BENEFICIARULUI sau cecul va merge direct la BENEFICIAR). Pentru a 
calcula comisionul datorat, se utilizează cursul mediu de schimb al  BNR la 
data emiterii facturii cu TVA, a facturii pro-forma sau a cererii de plată 

f. În cazul întârzierii plății remunerației datorate PRESTATORULUI, 
BENEFICIARUL se angajează să plătească PRESTATORULUI dobânda 
legală pentru întârziere calculată la valoarea brută a comisionului  

g. Suma comisionului perceput de PRESTATOR nu este afectată de obligațiile 
BENEFICIARULUI, care vor fi acoperite de autoritățile fiscale Olandeze sau 
de autoritățile olandeze competente pentru beneficiile din rambursarea 
impozitului plătit în plus față de BENEFICIAR. 

h. Dacă BENEFICIARUL nu furnizează datele complete necesare pentru 
efectuarea cazului sau ascunde informații relevante, PRESTATORUL are 
dreptul de a rezilia contractul din motive importante și/sau de a pregăti o 
nouă ofertă pentru BENEFICIAR. 

i. În cazul plății către PRESTATOR a rambursării fiscale primite de 
BENEFICIAR, plata către acesta  se efectuează în VALUTA MONETARĂ 
română, iar sumele aferente impozitelor și comisioanele BENEFICIARULUI  
exprimate în valută străină vor fi convertite în funcție de rata de cumpărare 
a monedei (pentru clienți individuali) anunțată de CITI Bank România în ziua 
încheierii tranzacțiilor de conversie valutară sau în ziua înregistrării 
tranzacției de conversie valutară, în contul bancar al PRESTATORULUI 

j. Costul efectuării unui transfer în/din valută străină este suportat de partea 
care face comanda (în cazul unui transfer în EURO, costul unui transfer 
SEPA este perceput de către banca care deservește BENEFICIARUL,  în 
cazul unei alte valute, costul transferului extern este perceput de banca care 
deserveste PRESTATORUL). 

k. Suma comisionului perceput de PRESTATOR nu este afectată de obligațiile 
BENEFICIARULUI, care vor fi acoperite de autoritățile fiscale germane sau 
de autoritățile germane competente pentru beneficiile din rambursarea 
impozitului plătit în plus datorat BENEFICIARULUI. 

l. În cazul în care BENEFICIARUL a solicitat anterior o rambursare a taxei și 
a primit-o și, totuși, a raportat PRESTATORULUI și a semnat o comandă 
pentru aceeași decontare - PRESTATORUL va percepe BENEFICIARULUI 
costurile de desfășurare a cazului în fața biroului în valoare de comisionul 
minim indicat la alin 2 lit. c comenzi. 

m. Pentru obținerea de către PRESTATOR în numele BENEFICIARULUI a 
datelor din fisele fiscale anuale de la angajatori sau birouri, costul serviciului 
va fi majorat cu 65 LEI brut pentru datele despre fiecare dintre angajatori 
separat. 

n. PRESTATORUL, în cazul rezilierii, retragerii sau  denunțării Comenzii de 
către oricare dintre părți, are dreptul la remunerația menționată la pct. 2 lit. 
a sau b. din Comandă, în cazul în care un birou fiscal extern, ca urmare a 
unei cereri de rambursare a impozitului pregătită și depusă de PRESTATOR 
până la data încetării, retragerii sau denunțării Comenzii, a emis o decizie  
părții care a făcut Comanda sau o nouă decizie de rambursare a taxelor 
pentru perioada specificată în cerere. 

o. Beneficiarul și Prestatorul pot rezilia contractul cu o perioadă de preaviz de 
3 (trei) luni. 

3. BENEFICIARUL este de acord ca PRESTATORUL să emită o factură TVA, o 
factură proformă sau o cerere de plată fără semnătura destinatarului.  

4. În chestiuni care nu sunt acoperite de prezenta Comandă, se aplică dispozițiile 
Acordului - cadru. 

5.  În cazul oricărei discrepanțe între Comandă și Acord, se vor aplica prevederile 
Acordului  

6. Termenii cu majuscule au semnificația care le-a fost atribuită în Acord. 

 

 



 
 

 
 

Aveți probleme cu semnarea și completarea documentelor? Sunați-ne la +40 (0)31 780 90 94 sau scrieți-ne la info@euro-tax.ro 

B                                  
 Anexa contractuală referitoare la prelucrarea datelor 

 
 
Beneficiarul își exprimă prin prezenta acordul benevol cu privire la*: 
 
1. Prelucrarea datelor de către Euro-Tax.ro Servicii Fiscale Emigranti S.R.L. în scopuri de marketing, în scopul de marketing 

direct al propriilor produse și servicii, precum și pentru informări legate de activitatea firmei, printre altele sub formă de 
newsletter trimis prin poșta electronică, și cu folosirea echipamentelor terminale de comunicații. 
 

 
                                                                                   
 

 
 
2. Primirea de la Euro-Tax.ro Servicii Fiscale Emigranti S.R.L. și de la societățile din grupul de firme din care face parte 

Euro-tax.ro Servicii Fiscale Emigranti SRL, a informațiilor comerciale și livrarea lor la adresa indicată de către Beneficiar, 
printre altele prin folosirea echipamentelor terminale de comunicații. 

 
 
 
  
  
 
3. Transmiterea datelor altor entități care oferă servicii persoanelor care lucrează în străinătate. 
 
 
 
 
 
 
* Cu mențiunea că Beneficiarul ia la cunoștintă faptul că acordurile exprimate de el în domeniul prelucrării datelor personale, 
indicat mai sus, pot fi retrase în orice moment, iar aceasta retragere nu are influență asupra conformității prelucrării cu legea, 
prelucrare care a fost realizată pe baza acordului dat de Beenficiar anterior  retragerii acestuia. 
 
 
Beneficiarul a fost informat conform art. 12 al legii 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, că datele vor fi păstrate și prelucrate pe baza 
acordului exprimat benevol de către acesta, la sediul Administratorului sau a entității care prelucrează datele la comanda 
lui, în legătură cu realizarea prevederilor prezentului contract, și în scopul realizării lui, în perioada valabilității contractului 
încheiat cu Beneficiarul, însă nu mai mult decât până la sfârșitul perioadei, în care Beneficiarul este obligat să păstreze 
datele pentru nevoile de documentare ale decontării impozitare cât și pentru cauzele privind alocațiile referitoare la contract 
în lumina prevederilor legale în vigoare, cât și cu privire la dreptul care îi revine de a avea acces la date și de a le corecta, 
dreptul de a obiecta față de prelucrarea datelor lui cu caracter personal, precum și despre faptul, că în viitor se va putea 
folosi de asemenea de dreptul de a cere ștergerea, transferul sau restricționarea prelucrării datelor, respectiv despre 
prevederile Regulamentului Parlamentului European și a Consiliului (UE) nr 2016/679 din 27 aprilie 2016, cât și despre faptul 
că transmiterea de către acesta a datelor este benevolă, cu mențiunea însă că netransmiterea acestor date sau 
neexprimarea acordului referitor la prelucrarea lor în domeniul indicat mai sus la punctul 1) al prezentei clauze ar duce la 
imposibilitatea realizării contractului pentru Beneficiar. Beneficiarul ia la cunoștință faptul că, Prestatorul și entitățile care 
prelucrează datele la comanda lui nu își asumă (și nici nu își vor asuma în viitor) nici un fel de responsabilitate cu titlul 
transmiterii de către Beneficiar a unor informații false sau greșite. Beneficiarul înțelege, că în temeiul art. 323 și 326  al legii 
286/2009 Codul penal  poate fi tras la răspundere pentru falsul în declarații, falsificarea unui document și folosirea lui ca fiind 
autentic, transmiterea de date greșite sau false, depunerea de către acesta a unor declarații false. 
 
 
 

  Data și semnătura Beneficiarului 
  

  Data și semnătura Beneficiarului 
 

  Data și semnătura Beneficiarului 
  



 

 
 

Aveți probleme cu semnarea și completarea documentelor? Sunați-ne la +40 (0)31 780 90 94 sau scrieți-ne la info@euro-tax.ro 

 

 

 

 

 

 

FORMULARE OFICIALE 
 

 

 

 

 

Completaţi câmpurile din formulare, acolo unde 
vi se solicită completarea lor. 

 

Semnați toate formularele în mod clar, lizibil, 
fără majuscule, în toate locurile marcate cu X, 
Y sau Z. 

 
 
 

 

Cum veți semna formularele atașate? 
 

Locul cu X – semnează Clientul  
Locul cu Y – semnează celălalt părinte / tutore legal 
Locul cu Z – semnează copilul major, doar dacă a împlinit vârsta de 18 ani 

 
Când semnați, nu vă scrieți numele cu litere mari, ci doar aplicați semnătura dvs. 

 

 
 
  

C1
 



 

 
 

Aveți probleme cu semnarea și completarea documentelor? Sunați-ne la +40 (0)31 780 90 94 sau scrieți-ne la info@euro-tax.ro 

  



 

 
 

Aveți probleme cu semnarea și completarea documentelor? Sunați-ne la +40 (0)31 780 90 94 sau scrieți-ne la info@euro-tax.ro 

 
  



 

 
 

Aveți probleme cu semnarea și completarea documentelor? Sunați-ne la +40 (0)31 780 90 94 sau scrieți-ne la info@euro-tax.ro 

 
  



 

 
 

Aveți probleme cu semnarea și completarea documentelor? Sunați-ne la +40 (0)31 780 90 94 sau scrieți-ne la info@euro-tax.ro 

 
  



 

 
 

Aveți probleme cu semnarea și completarea documentelor? Sunați-ne la +40 (0)31 780 90 94 sau scrieți-ne la info@euro-tax.ro 

 
  



 

 
 

Aveți probleme cu semnarea și completarea documentelor? Sunați-ne la +40 (0)31 780 90 94 sau scrieți-ne la info@euro-tax.ro 

 
  



 

 
 

Aveți probleme cu semnarea și completarea documentelor? Sunați-ne la +40 (0)31 780 90 94 sau scrieți-ne la info@euro-tax.ro 

 
  



 

 
 

Aveți probleme cu semnarea și completarea documentelor? Sunați-ne la +40 (0)31 780 90 94 sau scrieți-ne la info@euro-tax.ro 

 
  



 

 
 

Aveți probleme cu semnarea și completarea documentelor? Sunați-ne la +40 (0)31 780 90 94 sau scrieți-ne la info@euro-tax.ro 

 
 

Dosarul 2  
 

 

DOCUMENTELE SUPLIMENTARE 
 
Începeți pregătirea acestui dosar IMEDIAT ce ați trimis către noi DOSARUL 1. 
 

 

Ca să nu blocăm procesul de analiză a dosarului dvs. la Familienkasse, trebuie să ne trimiteți 
documentele din Dosarul 2 în cel mai scurt timp posibil (maxim 15 zile de la trimiterea dosarului 
1). Dacă Familienkasse va începe analiza dosarului dvs. și nu va găsi și documentele din 
Dosarul 2, ne va trimite o scrisoare oficială prin care va solicita documentele din dosarul 2, dar 
va impune și un termen limită de trimitere a acestora (în general, de 2-3 săptămâni). Dacă nu 
veți respecta acest termen, Familienkasse va emite o decizie de respingere a dosarului dvs. și 
veți pierde definitiv dreptul de a mai primi alocație germană pentru acea perioadă.  

 

 

Cum veți semna documentele de mai jos? 
 

Locul cu X – semnează Clientul  
Locul cu Y – semnează celălalt părinte / tutore legal 
Locul cu Z – semnează copilul major, doar dacă a împlinit vârsta de 18 ani 
 

Când semnați, nu vă scrieți numele cu litere mari, ci doar aplicați semnătura dvs. 
 
 

 
Adăugaţi în plic următoarele documente: 

• Copia certificatului de căsătorie 
• Copii ale certificatelor de naștere ale copiilor  
• Copia dovezii ce atestă plata asigurărilor sociale – mai întâi aflați în ce țară plătește 

angajatorul dvs. asigurările sociale (în Germania sau în România). 
− în Germania            ori Abrechnung,  

ori copia dovezii de asigurare în Germania, denumită 
Sozialversicherungsnachweis sau 
Meldebescheinigung zur Sozialversicherung. 

− în România: dacă ați fost angajat în Romania și detașat în Germania, atașați 
documentul A1 emis pentru fiecare perioadă de detașare în Germania, perioadă 
cuprinsă în cele 6 luni de aplicație Kindergeld 

• Steuerbescheid - dacă aţi depus declarații de venit anuale la Finanzamt, ori dacă v-ați 
recuperat taxele pe ultimii 4 ani, atașați toate deciziile fiscale Steuerbescheid primite. 

 
 

 

 
Obțineți și adăugați în plic, de la instituții din România: 

 

Evidența 
Populației  

Formularul E401 - E401 sau certificatele de înregistrare în România pentru 
toți membrii familiei de la Primăria locală (adică confirmări de înregistrare la o 
anumită adresă din România pentru toți membrii familiei). 

AJPS 
Formularul E411  
E411 sau orice adeverință despre beneficii pentru copii de la oficiul local care 
va confirma cuantumul beneficiilor pentru copii primite în România. 



 

 
 

Aveți probleme cu semnarea și completarea documentelor? Sunați-ne la +40 (0)31 780 90 94 sau scrieți-ne la info@euro-tax.ro 

ATENȚIE!       INFORMAȚII SUPLIMENTARE! 
 

Dacă veţi completa complet și corect Chestionarul A,  
procesul de recuperare a taxelor va fi mai rapid și mai eficient.  

 

Ne oferiţi date? Scurtăm timpul.  
 

Aveți dificultăți la completarea și semnarea documentelor? 
Sunați-ne la: 031 780 90 94 

 
 

 
 

Dacă în Germania desfășurați o activitate de tip Gewerbe, atașați în plic, în plus: 
• Copia certificatului de înregistrare Gewerbe și, dacă este cazul, și documentul care atestă 

terminarea înregistrării Gewerbe (Gewerbeanmeldung and Gewerbeabmeldung) 
• Copia deciziei emise de Finanzamt în urma depunerii declarației fiscale pentru ultimul an 

încheiat  
• Copia Lohnsteuerbescheinigung sau copii ale tuturor fluturașilor Abrechnung, dacă în 

paralel cu activitatea Gewerbe ați fost și angajat cu contract de muncă la un angajator german 
• Facturile emise pentru fiecare lună de activitate de tip Gewerbe, pe ultimile 6 luni (lunile 

pentru care cereți alocația). Dacă nu atașați vreo factură emisă ca Gewerbe, nu veți primi 
alocație pentru acele luni.  

 

 
Dacă aţi fost angajat în România dar detașat în Germania, adăugaţi: 

• Copia certificatului de asigurare A1, emis de angajatorul român, atestând plata 
asigurării  

• Adeverința “Bescheinigung des Arbeitgebers” emisă de angajatorul german pentru 
fiecare perioadă de muncă / detașare, semnată și stampilată de angajator 

• Copia contractului de muncă de detașare (în limba germană) 
 

Dacă aveți copii majori (au împlinit vârsta de 18 ani, maxim 25 de ani) pentru care 
solicitați alocație germană), atașați în plic următoarele:  

• Adeverință emisă de școală sau universitate – completată și ștampilată - care să 
menționeze perioada în care copilul a fost înscris în acea școală / universitate (perioada 
trebuie să conțină și perioada pentru care solicitați Kindergeld) 

• Formularul tip ce atestă situația copilului major (peste 18 ani) – trebuie să îl completați, 
apoi trebuie semnat de Client (X) și de copilul major (Z). Trimiteți-l către noi semnat în 
original, câte un formular pentru fiecare copil major. 

 
 

Trimiteți-ne toate documentele folosind plicul găsit, timbrat și auto-adresat.  
Sau sunați-ne chiar acum pentru a verifica dacă plicul dvs.  

poate fi preluat de către un curier plătit de noi ! 
 

Adresa noastră: Euro-Tax.ro Servicii Fiscale Emigranți S.R.L. 
 Otopeni, Airport Plaza, Str Drumul Garii Odai, Nr. 1A, Et.2, Ap.206-216, Jud. Ilfov, 

Cod Postal 719182 
 
 
 

ATENȚIE!       INFORMAȚII SUPLIMENTARE! 
 

Dacă veţi completa complet și corect Chestionarul A,  
procesul de recuperare a taxelor va fi mai rapid și mai eficient.  

 

Ne oferiţi date? Scurtăm timpul.  
 

Aveți dificultăți la completarea și semnarea documentelor? 
Sunați-ne la: 031 780 90 94 

 
 
 
 

 



 

 
 

Aveți probleme cu semnarea și completarea documentelor? Sunați-ne la +40 (0)31 780 90 94 sau scrieți-ne la info@euro-tax.ro 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARE OFICIALE 
 

 

 

 

 

Completaţi câmpurile din formulare, acolo unde 
vi se solicită completarea lor. 

 

Semnați toate formularele în mod clar, lizibil, 
fără majuscule, în toate locurile marcate cu X, 
Y sau Z. 

 
 

 
 

Cum veți semna formularele atașate? 
 

Locul cu X – semnează Clientul  
Locul cu Y – semnează celălalt părinte / tutore legal 
Locul cu Z – semnează copilul major, doar dacă a împlinit vârsta de 18 ani 

 
Când semnați, nu vă scrieți numele cu litere mari, ci doar aplicați semnătura dvs. 

 

 
 
  

C2 



 

 
 

Aveți probleme cu semnarea și completarea documentelor? Sunați-ne la +40 (0)31 780 90 94 sau scrieți-ne la info@euro-tax.ro 

 
 
  



 

 
 

Aveți probleme cu semnarea și completarea documentelor? Sunați-ne la +40 (0)31 780 90 94 sau scrieți-ne la info@euro-tax.ro 

 
  



 

 
 

Aveți probleme cu semnarea și completarea documentelor? Sunați-ne la +40 (0)31 780 90 94 sau scrieți-ne la info@euro-tax.ro 

 
  



 

 
 

Aveți probleme cu semnarea și completarea documentelor? Sunați-ne la +40 (0)31 780 90 94 sau scrieți-ne la info@euro-tax.ro 

 
 
  



 

 
 

Aveți probleme cu semnarea și completarea documentelor? Sunați-ne la +40 (0)31 780 90 94 sau scrieți-ne la info@euro-tax.ro 

 
  



 

 
 

Aveți probleme cu semnarea și completarea documentelor? Sunați-ne la +40 (0)31 780 90 94 sau scrieți-ne la info@euro-tax.ro 

 
  



 

 
 

Aveți probleme cu semnarea și completarea documentelor? Sunați-ne la +40 (0)31 780 90 94 sau scrieți-ne la info@euro-tax.ro 

 
  



 

 
 

Aveți probleme cu semnarea și completarea documentelor? Sunați-ne la +40 (0)31 780 90 94 sau scrieți-ne la info@euro-tax.ro 

 
  



 

 
 

Aveți probleme cu semnarea și completarea documentelor? Sunați-ne la +40 (0)31 780 90 94 sau scrieți-ne la info@euro-tax.ro 

   



 

 
 

Aveți probleme cu semnarea și completarea documentelor? Sunați-ne la +40 (0)31 780 90 94 sau scrieți-ne la info@euro-tax.ro 

 
  



 

 
 

Aveți probleme cu semnarea și completarea documentelor? Sunați-ne la +40 (0)31 780 90 94 sau scrieți-ne la info@euro-tax.ro 

 
  



 

 
 

Aveți probleme cu semnarea și completarea documentelor? Sunați-ne la +40 (0)31 780 90 94 sau scrieți-ne la info@euro-tax.ro 

 
  



 

 
 

Aveți probleme cu semnarea și completarea documentelor? Sunați-ne la +40 (0)31 780 90 94 sau scrieți-ne la info@euro-tax.ro 

 
 
  



 

 
 

Aveți probleme cu semnarea și completarea documentelor? Sunați-ne la +40 (0)31 780 90 94 sau scrieți-ne la info@euro-tax.ro 

 
  



 
 

 
 

Aveți probleme cu semnarea și completarea documentelor? Sunați-ne la +40 (0)31 780 90 94 sau scrieți-ne la info@euro-tax.ro 

D DOCUMENTE 
RECUPERAREA ALOCAȚIEI  FAMILIALE KINDERGELD  

 
RECOMANDĂ  UN PRIETEN 

 
Cunoașteți pe cineva care a lucrat în străinătate?  
Recomandați-l și noi îl vom ajuta să-și recupereze taxele din străinătate. Scrieți în tabelul de 
mai jos doar numele, prenumele și numărul de telefon al prietenului sau cunoștinței dvs., iar 
noi îl vom contacta imediat. 

 
 
Declar că am obținut consimțământul persoanei recomandate cu privire la transmiterea datelor 
sale de contact către Euro-tax.ro Servicii Fiscale Emigranți S.R.L. cu sediul/punct de lucru în 
Otopeni, Airport Plaza, Str Drumul Garii Odai, Nr. 1A, Et.2, Ap.206-216, Jud. Ilfov, Cod Postal 
719182, și cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal în calitate de Administrator 
al datelor, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 216/679 al Parlamentului 
European și al Consiliului European din data de 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 
acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE (prevederi legale denumite în continuare 
“GDPR”), în scopul prezentării ofertelor legate de recuperarea beneficiilor fiscale și alocațiilor 
europene, și îmi asum responsabilitatea față Euro-tax.ro Servicii Fiscale Emigranți S.R.L. în cazul 
în care prezenta declarație se adeverește a fi neadevărată. 
 
 

 
 

 
 

Nume Prenume  Număr de telefon 
   

   

   

   

   

   

 
Data și semnătura Beneficiarului / celui care face recomandarea 


