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Pracovali ste 
v zahraničí. Vznikol 
vám nárok na získanie 
daňového preplatku. 
VAŠE tvrdo zarobené 
peniaze. Tak prečo 
ich nechať prepadnúť 
v prospech cudzieho 
štátu?

Takto by sa dala stručne zhrnúť myšlienka toho, čo 
(okrem iného) robíme. Získavame ľuďom daňové pre-
platky, na ktoré majú zákonný nárok. Ak ste pracovali 
v cudzine, s najväčšou pravdepodobnosťou tento nárok 
vznikol aj vám. Obráťte sa na nás a my vám tieto penia-
ze, VAŠE peniaze, získame do posledného centa.

Rozumieme, ide o financie, a preto sú namieste otázky: 
Čo to vlastne je vrátenie daní? Ako to funguje? Čo musím 
urobiť? Kedy ich dostanem na účet? Prečo sa nechať za-
stupovať vašou spoločnosťou? Každá otázka je oprávne-
ná, na každú vám odpovieme. Rozširovanie povedomia 
totiž berieme ako jednu z našich spoločenských povin-
ností.
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Preto vznikol aj tento e-book. Zhromaždili sme v ňom 
najčastejšie kladené otázky, s ktorými sa pri výkone 
našej práce pravidelne stretávame. Otázky od klientov, 
záujemcov, širokej verejnosti. A odpovede od nás 
v TJ-Legal.

Sme tím profesionálov, na vlastnej koži sme si vyskúšali 
prácu v zahraničí a aj následné získavanie preplatkov 
daní. Nie je to vždy najjednoduchšie. Rozhodli sme sa 
preto naše vedomosti ponúkať širokej verejnosti. 

A tak sa dostávame k odpovedi na „prapôvodnú otázku“. 
Mali by ste nechať svoje peniaze prepadnúť v prospech 
cudzieho štátu? Nie, nemali, neexistuje na to jediný dô-
vod.

Prajeme vám príjemné čítanie. 

Tento e-book je určený primárne zamestnancom. Živnostníkom a fir-
mám radi odpovieme na prípadné otázky zvlášť, naše kontaktné údaje 

nájdete na samom konci. 

V tomto e-booku sa venujeme predovšetkým krajinám, z ktorých zís-
kavame klientom daňové preplatky. Tento e-book je aktuálny k dňu vy-
dania, pokiaľ nie je uvedené ináč. Tento materiál nepredstavuje služby 

daňového poradenstva.

Toto vydanie e-booku je aktuálne k 1. januáru 2021.

Disclaimer:
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Spoluprácou s nami získate 
tieto výhody:

Dôveryhodnosť

Rýchlosť

Jednoduchosť

Bezpečnosť

Bezstarostnosť

Kvalita
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1. Mám vôbec nárok 
na vrátenie daní?

Ak ste pracovali v cudzine, s najväčšou 
pravdepodobnosťou nárok máte. Prípad od 
prípadu je však iný a ku každému je potrebné 
pristupovať individuálne. Neváhajte nás 
kontaktovať, vašu situáciu radi preveríme.

Základnou podmienkou je, aby ste v danej krajine pra-
covali legálne. Máte/mali ste platnú pracovnú zmluvu 
a svoj príjem viete zdokladovať výplatnými páskami, 
resp. iným dokumentom. A ak si to zákony danej krajiny 
vyžadujú, aby ste v nej boli sociálne poistený, prípadne 
prihlásený na príslušných úradoch.

Záleží tiež na tom, ako dlho ste v cudzine pracovali. 
Vo väčšine prípadov stačí, že ste v danej krajine praco-
vali len niekoľko mesiacov (hoci aj dva-tri). Niekedy to je 
dokonca aj výhodou a daňový preplatok sa vám tak zvý-
ši. 

Sú ešte rôzne individuálne podmienky v tej-ktorej krajine, 
tie vám však radi preveríme pri úvodnej konzultácii, resp. 
po doručení vašej žiadosti o vrátenie daní.
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2. Koľko môžem získať?

Stručná odpoveď – stovky až tisíce eur. 
Opäť v závislosti od viacerých okolností.

Pozrime sa na zaujímavú infografiku*, z ktorej sa do-
zviete, aké priemerné sumy sme našim klientom získali 
za jeden daňový rok (o vrátenie totiž môžete žiadať viac 
rokov spätne, pozri ďalšiu otázku):  

od 703 € do 5041,92 €

 

od 546 € do 3 694 €

 

od 636 € do 3 517 €

 

od 432,80 €  do 1 255,27 €

 

od 566,61 € do 1 180,74€

 

od 271,06 € do 565,17 €

 

od 65,39 € do 415,66 €

 

215,69 €

Nemecko

 

Holandsko

 

Rakúsko

 

Anglicko, UK

 

Írsko

 

Česko

 

USA

 

Slovensko
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Predbežnú sumu si viete vypočítať aj pomocou našej 
daňovej kalkulačky. Kvalifikovaný odhad vám radi po-
skytneme aj pri úvodnej konzultácii. Je však potrebné 
poznamenať, že o finálnej sume rozhodne až zahraničný 
daňový úrad.

Zároveň treba mať na pamäti, že na výšku preplatku 
vplýva mnoho faktorov, ktoré sa v jednotlivých krajinách 
mierne odlišujú. Medzi najdôležitejšie patrí výška mzdy 
a odvedených daní, rodinný stav, náklady potrebné na do-
siahnutie príjmu – napr. cestovné, ubytovanie a stravné 
v zahraničí, náklady na vzdelávanie sa, pracovné obleče-
nie alebo pomôcky.

Možností na zníženie daňovej povinnosti je teda viace-
ro a my vám presne povieme, na ktoré máte zo zákona 
nárok a na ktoré nie.

* 

zdrojom týchto súm je interná databáza spoločnosti TJ-Legal, s.r.o.
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3. Pracoval som 
v zahraničí viac rokov po 
sebe, prepadnú mi dane?

Ostaňte bez obáv. 

Vo väčšine krajín platí, že svoje preplatky daní môžete 
získať aj za niekoľko rokov spätne. Konkrétne údaje si 
môžete pozrieť v tabuľke nižšie:

Nemecko

 

Holandsko

 

Rakúsko

 

Anglicko, UK

 

Írsko

 

Česko

 

USA

 

Slovensko

4 roky spätne

 

5 rokov spätne

 

5 rokov spätne

 

4 roky spätne

 

4 roky spätne

 

3 roky spätne

 

3 roky spätne 

5 rokov spätne
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Čo to znamená v praxi?

Ak ste napríklad chodili do Nemecka na niekoľkome-
sačné turnusy v každom z posledných piatich rokov, váš 
preplatok môže dosiahnuť tisíce eur.

A to sa už oplatí, však?
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4. Čo potrebujem na 
získanie zahraničnej 
dane?

Zoznam potrebných dokladov sa opäť líši od 
krajiny ku krajine, od žiadateľa k žiadateľovi.

Základom je zdokladovať váš príjem, či už formou vý-
platných pások alebo ročného zúčtovania. Tento doklad 
potrebujete od každého zamestnávateľa, pre ktorého ste 
v predmetnom roku v danej krajine pracovali. 

V Nemecku sa takýto doklad volá Lohnsteuerbeschei-
nigung, vo Veľkej Británií formulár P45, resp. P60, v Ho-
landsku Jaaropgaaf a v Rakúsku je to L16 alebo Lohn-
zettel.

Nemáte tieto doklady? Žiaden problém, my ich za vás 
vyžiadame. Na základe vašej situácie vám tiež radi do-
dáme zoznam potrebných podkladov, ktoré pre  úspešnú 
žiadosť budete potrebovať. 

Nakoniec potrebujete už len kúštik trpezlivosti a peniaze 
sa aj s našou asistenciou dokotúľajú na váš účet.



P45

13
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5. Prečo to trvá tak 
dlho?

Na úvod sa musíme pochváliť – vaša žiadosť 
v našej spoločnosti strávi maximálne 1 až 3 
pracovné dni, ihneď po dôkladnej kontrole 
podkladov a ich spracovaní ju posielame na 
zahraničný úrad.

A tam je aj kameň úrazu. Každý, kto už niekedy na 
úrade bol, vie, že sprievodná byrokracia nie je ničím 
príjemným. Aj keď v zahraničí to je často lepšie, isté 
neduhy bádať aj tam.

Závisí od toho, kedy žiadosť podávate. Ak do konca 
marca, resp. apríla, tak si s najväčšou pravdepodob-
nosťou počkáte o nejaký ten týždeň dlhšie. Vtedy totiž 
zahraničné úrady (aj my) evidujú najviac žiadostí.

Keďže v komunikácií so zahraničnými a slovenský-
mi úradmi máme niekoľkoročnú prax, dovolili sme si 
zostaviť prehľad priemerných lehôt získania zahranič-
ných daní. Berte, prosím, na vedomie, že ide o kvalifi-
kovaný odhad a spracovanie vašej žiadosti môže trvať 
kratšie, ale aj dlhšie:
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Nemecko

 

Holandsko

 

Rakúsko

 

Anglicko, UK

 

Írsko

 

Česko

 

USA

 

Slovensko

10 týždňov

 

10 týždňov

 

11 týždňov

 

5 týždňov

 

10 týždňov

 

5 týždňov

 

16 týždňov

40 dní (od zákonnej lehoty na podanie)
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6. Zníži mi vrátená daň 
dôchodok?

Aj s touto otázkou sa často stretávame.

Môžete však zostať bez obáv, vrátenie daňových pre-
platkov nemá žiaden vplyv ani na výšku vášho budú-
ceho dôchodku, ani na zápočet rokov.

Na daňový preplatok vzniká zákonný nárok, bez 
akýchkoľvek penalizácií v budúcnosti. 
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7. Prečo by som mal 
využiť vaše služby, keď 
si to človek dokáže 
vybaviť aj sám?

Je pravdou, že každý daňovník môže tento proces ab-
solvovať aj na vlastnú päsť. Nikdy sme netvrdili opak, 
dokonca sme v blogovej sekcii nášho webu viackrát 
publikovali články, ktoré týmto ľuďom pomáhajú po-
skytnutím potrebných informácií.

Zároveň platí, že nikoho do spolupráce s nami nenúti-
me.

Sme alternatívou pre ľudí, ktorí nemajú čas, prípadne 
jazykové znalosti vybaviť si preplatok. Pomáhame 
tým, ktorí na zahraničných úradoch, prípadne pri ko-
munikácii s (ex)zamestnávateľmi narazili na prekážky, 
prípadne sa celej byrokracii chcú vyhnúť. Sme oporou 
tým, ktorí nesúhlasia s rozhodnutím daňového úradu, 
keďže dokážeme klienta zastúpiť v odvolacom konaní 
(podotýkame, že s mimoriadne vysokou úspešnos-
ťou).

Vizitkou našej kvality sú spokojní klienti, v čase písa-
nia tohto e-booku ich bolo už viac než 64 476. To je za 
viac než 13 rokov existencie slušné číslo, čo poviete?

V skratke – ak máte zákonný nárok, my vám preplatok 
zaručene získame.
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8. Mám negatívnu 
skúsenosť s iným 
sprostredkovateľom, 
prečo veriť vám?

Žiaľ, vieme o pochybných praktikách 
niektorých konkurenčných spoločností či 
jednotlivcov. 

Financie sú citlivá oblasť, a preto každé pochybenie 
jedného článku dokáže vrhnúť zlé svetlo na celé od-
vetvie. My proti nečestným praktikám bojujeme.

Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. je riadne registrovaná 
v Obchodnom registri Slovenskej republiky, sme prís-
ne regulovaní štátnymi inštitúciami, čelíme pravidelne 
sa opakujúcim auditom zo strany slovenských a za-
hraničných daňových úradov. Naša spoločnosť je zá-
roveň poistená na výkon povolania.

Klient je pre nás chlebodarcom, nikdy by sme si ne-
dovolili niečo mu zatajiť, prípadne ho oklamať. Vaša 
spokojnosť je pre nás všetkým, uvedomujeme si, že ak 
by nebolo vás, nie sme ani my. Vašu dôveru si mimo-
riadne vážime, čestnosť a morálka sú pre nás piliermi 
komunikácie.

Svedomie máme čisté. 
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9. Platí sa u vás 
vopred?

Nie. Vopred si žiadne poplatky neúčtujeme. 

Faktúru vystavujeme až vtedy, keď vám úspešne zís-
kame daňový preplatok. 

V prípade, že klientovi vzniká nedoplatok alebo nulový 
preplatok, tak ho informujeme o tom, či má povinnosť 
podať daňové priznanie.

Faktúru vystavujeme 
až vtedy, keď vám 

úspešne získame daňový 
preplatok.
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10. Kde sa o vašej 
spoločnosti môžem 
dozvedieť viac?

Teší nás úprimný záujem verejnosti. 

Snažíme sa ponúkať nielen kvalitné služby, ale aj 
vzdelávať, informovať, zaujať. Viac informácií 
o TJ-Legal, našich aktivitách a poli pôsobnosti 
nájdete:

1. na našom webe 
2. na firemnom Facebooku 

3. na firemnom blogu

http://www.tj-legal.com
https://www.facebook.com/tjlegalcom/
https://tj-legal.com/blog
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11. ZÁVER

Veríme, že ak ste dočítali až sem, tie 
najčastejšie otázky týkajúce sa vrátenia daní 
zo zahraničia máte zodpovedané.

Človek je však prirodzene tvor zvedavý a preto ak by 
ste mali akékoľvek nejasnosti, prípadne ďalšie otázky, 
neváhajte nás kontaktovať tu:

 

Ďakujeme za prejavenú dôveru!

Telefónne číslo 
+421 51 321 52 11 (slovenské telefónne číslo) 
+420 29 615 00 41 (české telefónne číslo) 
 
Adresa elektonickej pošty 
kontakt@tj-legal.com 
 
Facebook 
TJ-Legal – Vrátenie daní zo zahraničia 
 
Adreda prevádzky 
TJ-Legal, s.r.o., Hlavná 135, 08 001 Prešov, Slovensko

Otváracie hodiny 
Pondelok – piatok: otvorené od 9:00 – 17:00 hod. 
Štvrtok: nestránkový deň 
Sobota – nedeľa: zatvorené

Web: 
www.tj-legal.com

https://www.facebook.com/tjlegalcom/
http://www.tj-legal.com
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