Tel: +421 51 321 5211
e-mail: kontakt@tj-legal.com
SPRACOVANIE ŽIADOSTI O PRÍDAVKY NA DETI Z RAKÚSKA
CENNÍK *
Balíček služieb

Balíček služieb

Balíček služieb

BASIC

MEDIUM

PREMIUM

150,00 €

215,00 €

250,00 €

Poradenstvo pred podaním žiadosti o prídavky na deti z Rakúska a
v priebehu jej spracovania
Spracovanie žiadosti o prídavky na deti z Rakúska a jej zaslanie spolu
s povinnými prílohami na príslušný rakúsky daňový úrad doporučene poštou













Poštové poplatky







Overenie prijatia žiadosti na rakúskom daňovom úrade





Telefonické overenie spracovania žiadosti na rakúskom daňovom úrade po 6
mesiacoch od odoslania žiadosti
Spracovanie odpovede na jeden list z rakúskeho daňového úradu týkajúceho
sa žiadosti o prídavky na deti z Rakúska
Telefonické overenie spracovania žiadosti na rakúskom daňovom úrade
každý polrok









Poplatky v rámci balíčka sa vzťahujú na úkony do rozhodnutia o žiadosti.
Poplatok vrátane DPH**



Spracovanie odpovedí na všetky listy z rakúskeho daňového úradu



Vyžiadanie jedného potvrdenia od rakúskeho zamestnávateľa



Spracovanie jedného úradného listu z podnetu klienta



Žiadosť o prídavky na deti z Rakúska na ďalšie novonarodené dieťa



CENNÍK ĎALŠÍCH SLUŽIEB
pre klientov, ktorým žiadosť o prídavky na deti z Rakúska spracovala spoločnosť TJ-Legal s. r. o.
Popis úkonu

Poplatok vrátane DPH**

Spracovanie odpovede na jeden list z rakúskeho daňového úradu týkajúceho sa žiadosti o prídavky na deti

48,00 €

Vyžiadanie jedného potvrdenia od rakúskeho zamestnávateľa

12,00 €

Spracovanie jedného úradného listu z podnetu klienta, resp. jedného listu pre iný zahraničný úrad

36,00 €

Žiadosť o prídavky na deti z Rakúska na ďalšie novonarodené dieťa

119,00 €

Spracovanie podkladov k prevereniu nároku na už poberané prídavky na deti

72,00 €

Odvolanie voči rozhodnutiu rakúskeho daňového úradu o prídavkoch na deti

48,00 €

Odborné poradenstvo po telefóne alebo pri osobnej návšteve (napr. v súvislosti s prijatým úradným listom
z rakúskeho daňového úradu, ktorý sa týka prídavkov na deti)
Odborné poradenstvo zaslaním mailu s vysvetlením postupu pri odpovedi na úradný list
Spracovanie odpovede na jeden list z rakúskeho daňového úradu a jej zaslanie na zahraničný úrad – ak už
o žiadosti o prídavky bolo rozhodnuté
Neúradný preklad jednej normostrany dokumentu do nemčiny

30,00 €
za každú začatú polhodinu
48,00 €
72,00 €
15,00 €

Úradný preklad jednej normostrany dokumentu do nemčiny

19,80 €

1. upomienka (v prípade neuhradenia vystavenej faktúry do dňa splatnosti)

4,00 €

2. upomienka (v prípade neuhradenia vystavenej faktúry po uplynutí lehoty splatnosti 1. upomienky)

8,00 €

Paušálna náhrada nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky

40,00 €

Iné úkony, tu neuvedené

na základe písomnej dohody

Zmluvná pokuta

100,00 €

Úrok

0,05 % denne z dlžnej sumy

Úrok z omeškania
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5 % ročne z dlžnej sumy
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CENNÍK ĎALŠÍCH SLUŽIEB
pre klientov, ktorým žiadosť o prídavky na deti z Rakúska nespracovala spoločnosť TJ-Legal s. r. o.
Popis úkonu

Poplatok vrátane DPH**

Spracovanie jedného úradného listu z podnetu klienta

48,00 €

Žiadosť o prídavky na deti z Rakúska na novonarodené dieťa – ak sú poberané prídavky na staršieho
súrodenca/starších súrodencov
Odvolanie voči rozhodnutiu rakúskeho daňového úradu o prídavkoch na deti
Odborné poradenstvo po telefóne alebo pri osobnej návšteve (napr. v súvislosti s prijatým úradným listom
z rakúskeho daňového úradu, ktorý sa týka prídavkov na deti)
Odborné poradenstvo zaslaním mailu s vysvetlením postupu pri odpovedi na úradný list

150,00 €
84,00 €
39,00 €
za každú začatú polhodinu
63,00 €

Spracovanie odpovede na jeden list z rakúskeho daňového úradu a jej zaslanie na zahraničný úrad
Neúradný preklad jednej normostrany dokumentu do nemčiny

86,00 €

Úradný preklad jednej normostrany dokumentu do nemčiny

19,80 €

1. upomienka (v prípade neuhradenia vystavenej faktúry do dňa splatnosti)

4,00 €

2. upomienka (v prípade neuhradenia vystavenej faktúry po uplynutí lehoty splatnosti 1. upomienky)

8,00 €

Paušálna náhrada nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky

40,00 €

Iné úkony, tu neuvedené

15,00 €

na základe písomnej dohody

Zmluvná pokuta

100,00 €

Úrok

0,05 % denne z dlžnej sumy

Úrok z omeškania

5 % ročne z dlžnej sumy

Poznámky:
*
Cenník je platný od 01.09.2020, zmena úkonov a poplatkov vyhradená.
**
Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. je platcom DPH a ceny sú uvádzané vrátane zákonom stanovenej DPH (20%).

Miesto:

Dátum:

Príkazník:

Príkazca: X
Mgr. Milan Polician
konateľ
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