
 
 

Dokumentų pateikimo instrukcija: 
 

Užpildykite „Registracijos Formą“, o likusiuose lapuose tik pasirašykite „X“ 

pažymėtose vietose. 

 
Jei turite, pateikite šiuos dokumentus: 
 

 
 Jūsų paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją; 

 PAYG mokesčių formas;  

PAYG mokesčių formoje pateikiama informacija apie asmens uždarbį (atlyginimus) ir išskaičiuotus mokesčius. Ją 

išduoda darbdavys kiekvienų metų liepos mėnesį arba Jūs galite jos paprašyti išeidami iš darbo; 

 Paskutinius algalapius iš kiekvieno darbo. 

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. 

 

 
SVARBI PASTABA: Susigrąžinti mokesčius galite ir neturėdami visų išvardintų 
dokumentų – tiesiog pateikite mums tai ką turite, o mes viską sutvarkysime. 
 
 
Pristatykite dokumentus RT Tax: 
 

 
 Nuskanuokite arba nufotografuokite dokumentus ir siųskite mums: doc@rttax.com 

 

 Arba išsiųskite visus dokumentus registruotu paštu: 

RT Tax, Laisvės al. 67, Kaunas, LT - 44304 
 

 
 



USE ENGLISH LETTERS PLEASE!

First (Given) Name:

Middle Name:

Surname (Last) Name:

Date of birth:     1 9  _   _  /  _   _  /  _   _    Tel./Mob.:

E-mail address:

Your home address:

Tax File Number (TFN)

Arrival to Australia date: 2 0  _   _  /  _   _  /  _   _    Departure date:    2 0  _   _  /  _   _  /  _   _    

Did you apply for this tax refund at another company or by yourself before?      Yes       No

If "Yes" indicate where and when: 

How did you hear about our company?

You must list ALL THE EMPLOYERS. Failure to do so may cause problems to get a tax refund.

How many employers did you have in Australia?

1. Company: 2. Company:

Tel.: Tel.:

E-mail: E-mail:

I have PAYG form from this employment Yes No I have PAYG form from this employment Yes No

If No, I would like to get the replacement Yes No If No, I would like to get the replacement Yes No

3. Company:

Tel.:

E-mail:

I have PAYG form from this employment Yes No

If No, I would like to get the replacement Yes No

4. Company:

Tel:

E-mail:

I have PAYG form from this employment Yes No

If No, I would like to get the replacement Yes No

By signing this form I declare that all the information Signature: X
supplied by me on this form is correct and complete. Date: X

Client notes:

RT Tax notes:
Income:

Taxes paid:

Worked from:______y/____m/___d till  ______y/____m /____d  Worked from:______y/____m/___d till  ______y/____m /____d  

Worked from:______y/____m/___d till  ______y/____m /____d  

Worked from:______y/____m/___d till  ______y/____m /____d  



Option 1: I want to get my refund to my bank account

Option 2: I want to get my refund by check to my home address

● International money transfer fee is AUD 38

NOTE: Even if you choose to receive your refund by a bank transfer, you need to provide your home (mailing)
address here! Please make sure that we will be able to reach you at this address for the next 2 years. If your 
mailing address changes, inform us at info@rttax.com

YOUR NAME:
(PLEASE USE CAPITAL LETTERS)

IMPORTANT:   
● Please call or visit your bank before filling in this part. You can also attach a statement from your bank, 
showing the details of your account for international money transfer. 

Choose one of two options:

(name, middle name, surname)

(street, house number, flat or room number)

(region, village, town or city)

(post code and country)

Refund request form

Your home (mailing) address:

Your bank information:

g y y
● There will be an additional bank charge of AUD 60, if the bank needs to repeat the transfer  
because of the incorrect or not full information provided.
● RT Tax is not responsible for any fees charged by the client's or intermediary bank.

PLEASE CHOOSE THE CURRENCY IN WHICH YOU WOULD LIKE TO RECEIVE YOUR MONEY:

BENEFICIARY BANK DETAILS

THE PERSONAL BANK ACCOUNT NUMBER:

ACCOUNT HOLDER'S FULL NAME:

BANK INFO:

By signing this form I declare that all the information Signature:
supplied by me on this form is correct and complete.
I agree with all the terms and conditions pointed out on this form. Date: 2 0  _   _  /  _   _  /  _   _  

(FULL BANK NAME; BRANCH NAME)

(BANK SWIFT CODE / BSB NUMBER)

(BANK ADDRESS: CITY AND COUNTRY)

USD EURO GBPAUD
ONLY AUSTRALIAN 
ACCOUNTS



         
www.rttax.com  

 
APPOINTMENT OF AGENT  &  GENERAL POWER OF ATTORNEY 
 
 
SURNAME         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
FIRST NAME      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
ADDRESS         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  
                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  

TAX FILE NUMBER . . . . . . . . . . . .  DATE OF BIRTH  . . . . . . . 

Attorney & Agent name: Ronald Daubaras & Express Tax Services Pty Ltd 
Attorney and agent Address: Level 6 155 Castlereagh St, Sydney NSW   
Contact Telephone Number: +61 2 9267 3200  Fax Number +61 2 9267 8553 
 
                          Part 1  General 
This power of attorney is made on the . . . . . . . . . . . .  (date) 
 
by  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (your name) 
 
of  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (address) 
I appoint Ronald Daubaras & Express Tax Services Pty Ltd of Level 6, 
155 Castlereagh St, Sydney NSW to be my attorney. My attorney may 
exercise the authority conferred on my attorney by Part 2 of the Powers 
of Attorney Act 2003 to do on my behalf anything I may lawfully 
authorise an attorney to do. My attorney's authority is subject to any 
additional details specified in Part 2 of this document. This power of 
attorney operates immediately. If I appoint more than one attorney, 
then I appoint them jointly and severally. 
             
                     Part 2 Additional powers and restrictions 
I authorise my attorney to: 
(a) carry out any act and sign any document on my behalf for all 
    matters concerning Australian income tax and superannuation; and 
(b) receive and inspect confidential taxation information with respect 
    to Australian income taxation and superannuation; and  
(c) requesting and receiving from my employer(s) the PAYG payment 
    summary, statement of earnings, superannuation details or TFN; and 
(d) obtaining information from any superannuation fund of which I may 
    be a member in relation to any benefit to which I may be entitled; 
(e) signing any agreements, consents or other documents (including 
    superannuation claim forms and DASP request) required to refund any 
    overpaid taxes or facilitate the payment of any super benefits. 
(f) depositing any tax refund or superannuation proceeds into The 
    Attorney bank account for the purpose of applying the whole or a 
    part of it in payment of any bills for Professional fees and  
    disbursements that has been rendered. 
 
This power of attorney shall remain in full 
force and effect until the completion
axation and superannuation affairs. 

 on my 
t
 
                                       
Signed, sealed and delivered by     . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                  (Principal's signature - you sign) 
in the presence of  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
                



 1 iš 2  

Paslaugų teikimo sutartis Nr.  __________ 
Kaunas,  20 ____ m. ____ mėn. ____ d. 
Sutarties šalys,  UAB „Rinkos tinklas“, veikdamas kaip RT Tax atstovas, įstatų pagrindu atstovaujamas direktoriaus Žydrūno Janušausko, (toliau vadinama – Atstovas),  ir  
 
_________________________________________________________________________________, (toliau vadinama – Klientas), sudarė tokį susitarimą (toliau vadinama – Sutartimi, šia sutartimi):  
 
1 straipsnis. Sutarties dalykas 
1. Šia sutartimi Atstovas, veikdamas RT Tax  interesais, įsipareigoja suteikti Klientui pagalbą susigrąžinant mokesčių permoką iš užsienio valstybės. 
2. Klientas įsipareigoja atsiskaityti už suteiktas paslaugas tiesiogiai RT Tax šioje sutartyje nustatyta tvarka. 
2 straipsnis. Sutarties sudarymas ir galiojimas 
1. Šios sutarties sudarymo metu Klientas žino, kad Atstovas yra tik tarpininkas tarp Kliento ir RT Tax ir kad Atstovas už atliktas paslaugas iš Kliento atlygio negauna. Visas finansinio 

tarpininkavimo procesas, t.y. pagalba susijusi su mokesčių grąžinimu atliekama RT Tax ir altlygį už suteiktas paslaugas gaus RT Tax .  
2. Šios sutarties sudarymo metu Klientas suteikia Atstovui visą jo turimą informaciją, susijusią su mokesčių permoka, pateikia Atstovui visus prašomus dokumentus, užpildo prašymą pervesti 

pinigus, išduoda nustatytos formos įgaliojimą RT Tax atlikti veiksmus, susijusius su mokesčių permokos sugrąžinimo procedūra, ir atlieka kitus reikiamus veiksmus.  
3. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visų šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.  
4. Ši sutartis gali būti pakeista ar papildyta tik raštu. 
5. Jei kuri nors sutarties sąlyga yra niekinė ar pripažįstama negaliojančia, tai ši aplinkybė nedaro negaliojančios visos Sutarties. 
3 straipsnis. Šalių įsipareigojimai 
1. Klientas privalo: 

a) pateikti Atstovui visus prašomus dokumentus bei tikslią informaciją, susijusią su mokesčių permokos atsiradimu, išnykimu ir grąžinimu bei tinkamu šios sutarties įvykdymu; 
b) pateikti savo banko sąskaitos numerį arba adresą, kuriuo norėtų gauti jam priklausančiuos sugražintus mokesčius, išskaičiavus RT Tax atlyginimą. Šios pareigos neįvykdymo visos 

neigiamos pasekmės tenka Klientui. Nei RT Tax, nei Atstovas neprivalo ieškoti Kliento tikslu perduoti jam priklausančius sugrąžintus mokesčius.  
c) nedelsiant (ne vėliau kaip per 2 darbo dienas) pranešti Vykdytojui suteiktos informacijos pasikeitimus, o taip pat nedelsiant pranešti apie pasikeitusius asmens duomenis, gyvenamosios 

vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, sąskaitos ir banko rekvizitus; 
d) sumokėti RT Tax atlyginimą, išskaičiuojant jį iš užsienio valstybės kompetetingos institucijos sugrąžintų permokėtų mokesčių sumos;  
e) nedelsiant pranešti Atstovui apie įsidarbinimą ir/ ar užsiėmimą individualia veikla užsienio valstybėje; 
f) nuolat domėtis mokesčių grąžinimo procedūra; 
g) laikytis konfidencialumo įsipareigojimo, numatyto šioje sutartyje. 

2. Klientas pareiškia ir sutinka, kad: 
a) sutartis bus vykdoma naudojantis RT Tax pagalba; 
b) RT Tax išskaičiuotų iš Kliento naudai užsienio valstybės institucijos (įstaigos) išmokėtos mokesčių permokos sumos, RT Tax priklausančias sumas; 
c) RT Tax atlieka visą mokesčių grąžinimo procedūrą užsienio valstybėse pagal Kliento su Atstovu sudarytą sutartį, bei KLIENTO suteiktą RT Tax įgaliojimą.  
d) Atstovas  tik paima iš Kliento visus mokesčių procedūros vykdymui reikalingus duomenis bei dokumentus, juos paruošia ir perduoda RT Tax, taip pat informuoja apie vykdomos 

mokesčių gražinimo procedūros vykdymą. Visos Kliento pretenzijos, nesusijusios su šių Atstovo pareigų vykdymų, turi būti nukreiptos į RT Tax SP. Z.O.O, Al. Marsz. Piłsudskiego 50 
m 11, 81 - 382 Gdynia , Tel.:+48 58 621 13 60; el. pastas poland@rttax.pl.  

e) Šios sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas neturi teisės pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis kreiptis į atitinkamas užsienio valstybės institucijas (įstaigos) dėl mokesčių 
permokos, kurios sugrąžinimo procedūra yra atliekama, sugrąžinimo. 

3. Atstovas privalo: 
a) vykdyti prisiimtus įsipareigojimus taip, kad įvykdymas geriausiai atitiktų Kliento interesus; 
b) Klientui pareikalavus ne vėliau kaip per 10 dienų, pateikti jo prašomą informaciją apie šios sutarties vykdymą; 
c) priimti Kliento pateiktą informaciją, jos pasikeitimus ir juos apdoroti, bei esant reikalui perduoti RT Tax; 
d) Klientui pareikalavus 4 kartus per ateinančius 8 mėnesius, nuo to momento kai Klientas pareikalavo, kreiptis žodžiu arba raštu į RT Tax, kad ši kreiptųsi į užsienio valstybės 

kompetentingą instituciją (įstaigą), turinčią išmokėti mokesčių permoką, dėl mokesčio permokos grąžinimo procedūros įvykdymo. 
4 straipsnis. Paslaugų teikimo sąlygos 
1. Mokesčių permokos grąžinimo procedūra vykdoma laikantis mokesčių permokos grąžinimo procedūros taisyklėmis, paskelbtomis internete adresu: www.mokesciugrazinimas.lt . 
2. Šios sutarties vykdymui Klientas turi išduoti nustatytos formos įgaliojimą RT Tax atlikti veiksmus, susijusius su mokesčių permokos sugrąžinimo procedūra. RT Tax atsako Klientui už tai, kad 

įgaliojimas bus naudojamas tik Kliento interesams tenkinti ir tik šioje sutartyje numatytam tikslui pasiekti. 
3. Atstovas neatsako Klientui už mokesčių permokos grąžinimo procedūros trukmę. Mokesčių permokos grąžinimo procedūros trukmė priklauso nuo užsienio valstybės kompetetingos institucijos 

atliekamų veiksmų trukmės. Atstovo skelbiamas mokesčių permokos grąžinimo terminas yra orientacinis, praktikoje pasikartojantis laiko tarpas, kuris gali nesutapti su šios sutarties įvykdymo 
laikotarpiu.  

4. RT Tax sumokės mokesčio permokos dalį (atskaičius jai priklausančias pinigų sumas) į Kliento nurodytą banko sąskaitą, išduotą debitinę kortelę arba bus išduotas mokėjimo čekis. Visos 
išlaidos, susijusios su pinigų sumų pervedimais, tenka Klientui. Vykdytojas sumoka Klientui mokesčių permokos dalį, jeigu mokesčių permokos dalis, atskaičius Vykdytojo išlaidas, viršija 
atitinkama valiuta 3GBP, 4USD arba 3EUR. 

5. Jei užsienio valstybės mokesčių administratorius dėl kokių nors priežasčių išsiunčia Kliento mokesčių permoką tiesiogiai Klientui, Klientas privalo apie tai nedelsiant informuoti Atstovą ir ne 
vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo pinigų gavimo sumokėti RT Tax jai pagal sutartį priklausantį atlyginimą. Nesumokėjus Vykdytojui pagal sutartį priklausančio atlyginimo per 10 darbo 
dienų, Kliento dokumentai bus perduoti skolų išieškojimo tarnybai. 

6. Kliento prašymu Atstovas gali apskaičiuoti užsienio valstybės institucijos (įstaigos) išmokėtinos mokesčių permokos orientacinį dydį ir Klientui priklausančios mokesčių permokos dalies 
orientacinį dydį. Galutinę gražinamų mokesčių sumą nustato užsienio valstybės kompetetinga institucija. Atstovo apskaičiuotos sumos yra tik rekomendacinės ir nesuteikia Klientui teisės 
reikalauti orientaciniai apskaičiuoto dydžio mokesčių permokos sumos. 

7. Klientas sutinka, kad iš užsienio valstybės institucijos (įstaigos) išmokėtos mokesčių permokos būtų išskaičiuotos tokios sumos: 
a) RT Tax, priklausantis atlyginimas už kiekvienus mokestinius metus atskirai. Atlyginimo dydis nurodytas šios sutarties 4 straipsnio 8 punkte; 
b) RT Tax papildomai patirtos išlaidos, atsiradusios vykdant mokesčių permokos grąžinimo procedūrą, kurios negalėjo būti numatytos, ir nustatytas jų dydis šios sutarties pasirašymo metu. Jei 

tokių išlaidų atsirastų, jos turi būti išvardintos ir pateiktos Klientui elektroniniu laišku arba registruotu paštu.  
c) pinigų gavimo iš užsienio, čekių išgryninimo, pinigų pervedimo ir kitų bankinių paslaugų mokestis 6  EUR, jei Klientas nurodė banko sąskaitą EUR SEPA zonos šalyse; 20 EUR, jei 

Klientas nurodė banko sąskaitą EUR ne SEPA zonos šalyje; 15 GBP, jei Klientas nurodė banko sąskaitą GBP; 25 USD, jei Klientas nurodė banko sąskaitą USD; 30 CAD, jei Klientas 
nurodė banko sąskaitą CAD; 30 NZD, jei Klientas nurodė banko sąskaitą NZD; 170 NOK, jei Klientas nurodė banko sąskaitą NOK; 150 DKK, jei Klientas nurodė banko sąskaitą DKK; 

d) debetinės kortelės išdavimo bei aptarnavimo išlaidos; 
e) netesybos, numatytos šioje sutartyje; 
f) Atstovo ar/ ir RT Tax patirti nuostoliai, kurie atsirado dėl Kliento kaltės, kai kaltė įrodyta. 

8. RT Tax atlyginimą sudaro: 
a) 79 USD,  kai grąžintina mokesčių suma klientui yra nuo 0 – 790 USD; 10 % USD, kai grąžintina mokesčių suma klientui yra nuo 791 ir daugiau USD, jeigu mokesčių permokos sugrąžinimo 
procedūra vykdoma JAV. Jei klientas nori susigrąžinti pajamų mokesčius greituoju būdu, bus imamas papildomas atlygis 49 USD, jei klientas nori susigrąžinti pajamų mokesčius Ekspres būdu, 
bus imamas papildomas atlygis 129 USD. „Greituoju” ir „Ekspres“ grąžinimu gali pasinaudoti tik klientai, kurie mokesčių grąžinimui pasirenka „MasterCard“ paslaugą. Papildomas 79 USD 
mokestis taikomas jeigu Klientui buvo pildytas deklaracijos taisymas (forma 1040X). Finansinio administravimo mokestis yra 29 USD;  
b) 25 GBP, kai grąžintina mokesčių suma klientui yra iki 100 GBP; 39 GBP, kai grąžintina mokesčių suma klientui yra nuo 101 – 200 GBP; 59  GBP,  kai grąžintina mokesčių suma klientui 
yra nuo 201 – 700 GBP; 9 % GBP, kai grąžintina mokesčių suma klientui yra nuo 701 ir daugiau GBP, jeigu mokesčių permokos sugrąžinimo procedūra vykdoma Jungtinėje Karalystėje;   
c) 11 procentus nuo išmokėtos mokesčių permokos sumos, bet ne mažiau kaip 50 EUR, jeigu mokesčių permokos sugrąžinimo procedūra vykdoma Airijoje;  
d) 11 procentų nuo išmokėtos mokesčių permokos sumos, bet ne mažiau kaip 50 EUR, jeigu permoka susijusi su „socialinio mokesčio“ (Universal Social Charge (USC)) mokesčiais, nepaisant 
valstybės, kurioje vykdoma procedūra;  
e) 14  procentų  nuo išmokėtos mokesčių permokos sumos, bet ne mažiau kaip 690 NOK, jeigu mokesčių permokos sugrąžinimo procedūra vykdoma Norvegijoje;  
f) 11 procentų nuo išmokėtos mokesčių permokos sumos, bet ne mažiau kaip 70 CAD, jeigu mokesčių permokos sugrąžinimo procedūra vykdoma Kanadoje;  
g) 10 procentus nuo išmokėtos mokesčių permokos sumos, bet ne mažiau kaip 105 AU$, jeigu mokesčių permokos sugrąžinimo procedūra vykdoma Australijoje;  
h) 14 procentų nuo išmokėtos mokesčių permokos sumos, bet ne mažiau kaip 50 EUR, jeigu mokesčių permokos sugrąžinimo procedūra vykdoma Vokietijoje;  
i) 35 EUR, kai grąžintina mokesčių suma klientui yra iki 100 EUR; kai grąžintina mokesčių suma klientui yra nuo 101 ir daugiau EUR, 14 procentų nuo išmokėtos mokesčių permokos sumos, 
bet ne mažiau kaip 69 EUR, jeigu mokesčių permokos sugrąžinimo procedūra vykdoma Olandijoje;  
j) 14 procentus nuo išmokėtos mokesčių permokos sumos, bet ne mažiau kaip 135 NZD, jeigu mokesčių permokos sugrąžinimo procedūra vykdoma Naujojoje Zelandijoje;  
k) 12 procentų nuo išmokėtos mokesčių permokos sumos, bet ne mažiau kaip 590 DKK, jeigu mokesčių permokos sugrąžinimo procedūra vykdoma Danijoje;  
l) 10 procentų nuo išmokėtos mokesčių permokos sumos, bet ne mažiau kaip 90 USD, jeigu permoka susijusi su „socialinio draudimo ir medicininės priežiūros“ (Social Security and Medicare) 
mokesčiais, nepaisant valstybės, kurioje vykdoma procedūra;  
m) 20 procentų nuo išmokėtos mokesčių permokos sumos, bet ne mažiau kaip 130 AU$, jeigu permoka susijusi su „senatvės pensijos“ (Superannuation fund) mokesčiais;  
n) 35 EUR, kai gautos kompensacijos suma klientui yra iki 100 EUR; kai gautos kompensacijos suma klientui yra nuo 101 ir daugiau EUR, 15 procentų nuo gautos kompensacijos sumos arba 
minimalus 69 EUR mokestis jei buvo atlikta išieškojimo paslauga už sumokėtą sveikatos draudimą (Zorgtoeslag) Olandijoje; o) 400 DKK mokestis jei buvo atlikta išieškojimo paslauga už 
nepanaudotų atostogų išmokas (Feriepenge) Danijoje.  
p) 25 USD jei buvo atlikta W-2 formos išieškojimo paslauga Jungtinėse Amerikos Valstijose. 25 USD mokama už kiekvieną atliktą W-2 formos paiešką.   
q) 15 GBP jei buvo atlikta P-45/P-60 formos išieškojimo paslauga Didžiojoje Britanijoje. 15 GBP mokama už kiekvieną atliktą P-45/P-60 formos paiešką.  
r) 17 EUR jei buvo atlikta P-45/P-60 formos išieškojimo paslauga Airijoje. 17 EUR mokama už kiekvieną atliktą P-45/P-60 formos paiešką.  
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s) 150 NOK jei buvo atlikta pažymos apie metines pajamas ir sumokėtus mokesčius (Årsoppgave) išieškojimo paslauga Norvegijoje. 150 NOK mokama už kiekvieną atliktą pažymos apie 
metines pajamas ir sumokėtus mokesčius (Årsoppgave) paiešką.  
t) 60 EUR jei buvo panaikinta arba sumažinta kliento skola ar bauda Jungtinės Karalystės, Norvegijos mokesčių institucijai, kuri buvo atsiradusi iki klientui kreipiantis į Vykdytoją. Mokestis 
netaikomas jeigu už paslaugą buvo sumokėta prieš pateikiant deklaraciją.  
u) 15 CAD jei buvo atlikta T4 formos išieškojimo paslauga Kanadoje. 15 CAD mokama už kiekvieną atliktą T4 formos paiešką.  
v) 30 AU$ jei buvo atlikta PAYG formos išieškojimo paslauga Australijoje. 30 AU$ mokama už kiekvieną atliktą PAYG formos paiešką.  
w) 17 EUR jei buvo atlikta Lohnsteuerkarte/Lohnsteuerbescheigungs formos išieškojimo paslauga Vokietijoje. 17 EUR mokama už kiekvieną atliktą  Lohnsteuerkarte/Lohnsteuerbescheigungs 
formos paiešką.  
x) 17 EUR jei buvo atlikta Jaaropgaaf formos arba paskutinio originalaus algalapio išieškojimo paslauga Olandijoje. 17 EUR mokama už kiekvieną atliktą Jaaropgaaf formos arba paskutinio 
originalaus algalapio paiešką.  
y) 45 NZD jei buvo atlikta uždarbio suvestinės (Summary of Earnings) išieškojimo paslauga Naujojoje Zelandijoje. 45 NZD mokama už kiekvieną atliktą uždarbio suvestinės (Summary of 
Earnings) formos paiešką;  
z) 150 DKK jei buvo atlikta Oplysningsseddel formos išieškojimo paslauga Danijoje. 150 DKK mokama už kiekvieną atliktą Oplysningsseddel formos paiešką.  

5 straipsnis. Atlyginimo ir netesybų mokėjimas 
1. Tuo atveju kai RTTax dėl kokių nors priežasčių neturi galimybės išskaičiuoti priklausantį komisinį atlyginimą (jo dalį) ir kitas jam priklausančias pinigų sumas iš mokesčių permokos, tai visos 

RT Tax priklausančios pinigų sumos (įskaitant ir atlyginimą) turi būti sumokėtos į RT Tax banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, po to kai Klientas buvo apie tai informuotas raštu.  
2. Jeigu Klientas vienašališkai nutraukia ar atsisako toliau vykdyti šią sutartį ne dėl Atstovo ar RT Tax padaryto esminio sutarties pažeidimo, tai Klientas įsipareigoja sumokėti RT Tax 60 EUR. 

Tokiu atveju Klientas taip pat privalo padengti kitas RT Tax išlaidas, kurios atsirado iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo, bei atlyginti kitus RT Tax turėtus nuostolius. 
3. Jeigu Atstovas vienašališkai nutraukia ar atsisako toliau vykdyti šią sutartį dėl Kliento padaryto sutarties pažeidimo, tai Klientas įsipareigoja sumokėti RT Tax 60 EUR, proporcingą suteiktoms 

paslaugoms, bet ne mažiau kaip ½ dalis viso atlyginimo. Tokiu atveju Klientas taip pat privalo padengti kitas RT Tax išlaidas, kurios atsirado iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo, 
bei atlyginti kitus RT Tax turėtus nuostolius. 

6 straipsnis. Atsakomybė 
1. Klientas atsako Atstovui už pateiktų dokumentų autentiškumą bei informacijos atitikimą tikrovei. 
2. Klientas atsako Atstovui už tinkamą (laiku atliktą) pranešimą apie Atstovui suteiktos informacijos pasikeitimus, bei pasikeitusius Kliento asmens duomenis, gyvenamosios vietos adresą, 

telefono numerį, elektroninio pašto adresą, sąskaitos ir banko rekvizitus. 
3. Klientas taip pat atsako Atstovui už bet kokius kitus šios sutarties pažeidimus. 
4. Atstovo atsakomybė atsiranda tik esant jo kaltei. 
5. Atstovas neatsako Klientui už užsienio valstybės institucijos (įstaigos) išmokėtos ar mokėtinos mokesčių permokos sumos dydį. Atstovas neprivalo reikalauti atitinkamos užsienio valstybės 

institucijos (įstaigos) sumokėti papildomą mokesčių permokos dalį ar/ ir inicijuoti ginčą dėl mokesčių permokos išmokėjimo ar jos dydžio. 
6. Atstovas neatsako Klientui už mokesčių permokos grąžinimo laikotarpį. 
7. Atstovas neatsako Klientui už mokesčių permokos sugrąžinimą, jeigu Klientas neturėjo teisės į mokesčių permoką arba jeigu Klientas neįvykdė ar netinkamai įvykdė šios sutarties 3 straipsnio 1 

dalies nuostatas. 
8. Jeigu Klientas pažeidžia šios sutarties 3 straipsnio 2 dalį (e), tai jis privalo nedelsiant sumokėti Vykdytojui 60 Eur dydžio baudą. 
9. Jeigu Klientas praleidžia šioje sutartyje numatytų RT Tax mokėtinų piniginių sumų sumokėjimo terminą, tai jis privalo sumokėti RT Tax 0,2 procentų dydžio delspinigius nuo pavėluotos 

sumokėti pinigų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 
10. Atstovas neatsako prieš Klientą už mokesčių grąžinimo procedūros vykdymą ir iš vykdymo kylančias teises ir pareigas, išskyrus informacijos paruošimą ir perdavimą RT Tax bei informacijos 

teikimo pareigą. 
11. Visi Kiento reikalavimai, kylantys iš Kliento mokesčių grąžinimo procedūros vykdymo ar netinkamo vykdymo, turi būti nukreipiami į RT Tax SP. Z.O.O, Al. Marsz. Piłsudskiego 50 m 11, 81 - 

382 Gdynia , Tel.:+48 58 621 13 60; el. pastas poland@rttax.pl.  
7 straipsnis. Vienašališkas sutarties nutraukimas 
1. Atstovas turi teisę vienašališkai, ne teismo tvarka nutraukti šią sutartį dėl Kliento padaryto esminio sutarties pažeidimo, t.y. kai Klientas pažeidžia bent vieną šios sutarties 3 straipsnio 1 dalies 

punktų. 
2. Klientas turi teisę vienašališkai, ne teismo tvarka nutraukti šią sutartį, kai Atstovas pažeidžia bent vieną šios sutarties 3 straipsnio 3 dalies punktų ir jei RT Tax tuo metu dar nėra pateikusi 

Kliento deklaracijos dėl pajamų mokesčio susigrąžinimo į užsienio valstybės kompetetingą instituciją (įstaigą). 
3. Atstovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, jei jis kreipėsi į RT Tax, o ši raštu kreipėsi į užsienio valstybės kompetentingą instituciją, ir po to per tris mėnsius užsienio valstybės 

kompetetinga institucija nesuteikė jokios informacijos dėl mokesčio permokos grąžinimo procedūros įvykdymo ir neišmokėjo Klientui priklausančios mokesčių permokos.  
4. Atstovas nutraukęs šią sutartį neprivalo grąžinti Klientui originalių dokumentų, tačiau turi pateikti dokumentų kopijas, jei jos buvo išsaugotos. 
8 straipsnis. Konfidencialumo įsipareigojimas 
1. Ši sutartis, jos sudarymo faktas, turinys, taip pat bet kuri rašytinė, žodinė ar kitokia informacija ir dokumentai, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su Sutartimi, yra konfidencialūs ir šalys 

įsipareigoja neatskleisti jų kitiems asmenims, taip pat nenaudoti jų savo veikloje, neperduoti jų kitiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tokia informacija yra gauta iš viešų šaltinių ar jau yra 
kitokiu būdu viešai žinoma, tokios informacijos atskleidimas yra būtinas, siekiant įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus, tokios informacijos atskleidimas yra privalomas pagal 
galiojančius teisės aktus.  

9 straipsnis. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas 
1. Šiai sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas Kauno miesto apylinkės teisme, arba pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias 

rūšinio teismingumo taisykles – Kauno apygardos teisme. 
10 straipsnis. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės 

Šalis atleidžiama nuo materialinės atsakomybės dėl uždelsimo arba dalinio ar visiško Sutarties įsipareigojimų nevykdymo, jei tai įvyko dėl nepaprasto įvykio, kuriam tomis sąlygomis nebuvo 
galima užkirsti kelio (nenugalimos jėgos aplinkybių). Pavyzdžiui, šalies veiklai turėję įtakos valdžios ar valdymo organų, savivaldybių sprendimai, politiniai neramumai, paskelbti ir nepaskelbti  
streikai, karai kitokie ginkluoti susidūrimai, gaisrai potvyniai, kitos stichinės nelaimės, kiti ypatingi įvykiai, kilę sutartį pasirašius, kurių šalis negalėjo nei numatyti, nei protingomis 
priemonėmis išvengti, nei kontroliuoti. 

11 straipsnis. Kitos sąlygos 
1. Sutarties šalių pranešimai turi būti rašytinės formos ir siunčiami registruotu laišku arba siunčiami, pasinaudojant notaro paslaugomis, arba faksu (jeigu buvo gautas atsakymas apie tokio 

pranešimo gavimą), arba perduodami pasirašytinai. Šaliai, pažeidusiai šio punkto reikalavimus, tenka visų pažeidimo neigiamų padarinių rizika.  
2. Keičiantis vienam ar keliems kuriems nors sutarties punktams, sutartis lieka galiojanti. 
3. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, kurių kiekviena turi vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai sutarties šaliai. 
4. Jei sutarties pasirašymo metu Klientui buvo pateikta Sutarties kopija ir Klientas pageidauja gauti Sutarties originalų variantą, jis turėtų pateikti Vykdytojui prašymą el. adresu 

info@mokesciugrazinimas.lt dėl Sutarties originalaus varianto išsiuntimo nurodytu adresu. 
12 straipsnis. Šalių pavadinimai, adresai, kiti rekvizitai ir parašai. 
 
 

Vykdytojas Klientas 

UAB „Rinkos tinklas“ 

Laisvės al. 67, 3-ias aukštas 

Kaunas LT-44304, Lietuva 

______________________________________ 
Vardas pavardė 

 
______________________________________ 

Asmens kodas 
Įmonės kodas: 135927771 

PVM mok. Kodas: LT100002806519 

  

    X_______________________________________ 

Direktorius Žydrūnas Janušauskas __________________  (parašas) 
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