
Tel: +421 51 321 5211 
e-mail: kontakt@tj-legal.com    

Cenník k obstaraniu vrátenia daní z Nemecka* 
 
Popis úkonu Poplatok ** 

Vrátenie daní z Nemecka (minimálny poplatok)*** 

alebo 

Vrátenie daní z Nemecka (percentuálny poplatok)*** 

Úkony spojené so spracovaním v cene poplatku: 
• spracovanie žiadosti o vrátenie daní, 
• poradenská činnosť pred a po podaní žiadosti, 
• preklad došlých listov a kalkulácie od zahraničného daňového úradu, 
• telefonická, mailová a korešpondenčná komunikácia s klientom a daňovým úradom, 
• vyžiadanie formulára EU/EWR od slovenského daňového úradu, 
• archivácia spracovanej žiadosti podľa zákona, 
• poštové poplatky. 

58,80 €  
(49,00 € bez DPH) 
(ak je preplatok daní nižší ako 
379,00 € alebo z dôvodov 
uvedených v obchodných 
podmienkach)) 

15,48% z vrátenej sumy 
(12,9% bez DPH) 
(ak je preplatok daní vyšší ako 
379,00 €) 

Vyžiadanie chýbajúceho potvrdenia Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigungl alebo 
iných potvrdení od zamestnávateľa alebo úradov 

• potvrdenie o vyplatení dávok, 
• iné po písomnej dohode, 
• potvrdenie o diétach. 

12,00 € / úkon (10,00 € bez DPH)  

Vypracovanie listu na nemecký daňový úrad  
• napr. oznámenie o zmene bankového spojenia, odpoveď na výzvu na podanie nemeckého 

daňového priznania, vyžiadanie kópie Bescheidu a pod. 
24,00 € / úkon (20,00 € bez DPH) 

Odvolanie voči rozhodnutiam daňového úradu 
• v prípade, ak klient nebude spokojný so stanovenou výškou daňového preplatku 
• daňový úrad v kalkulácii preplatku neuznal uplatnené výdavky klienta 

24,00 € / úkon (20,00 € bez DPH)  

Osobná registrácia k žiadosti o vrátenie daní z Nemecka 24,00 € za začatú polhodinu 
(20,00 € bez DPH)  

Ostatné úkony neuvedené v cenníku po písomnej dohode  

 
Sankcie 

1. upomienka (v prípade neuhradenia vystavenej faktúry do dňa splatnosti) 4,00 € 

2. upomienka (v prípade neuhradenia vystavenej faktúry po uplynutí doby splatnosti 1. upomienky) 8,00 € 

Zmluvná pokuta 100,00 € 

Úrok 0,05% z dlžnej čiastky / deň 

Úrok z omeškania – zákonný 5% ročne z dlžnej sumy 

Paušálna náhrada nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky 40,00 € 

Poznámky: 
* Cenník je platný od 01.01.2018, zmena úkonov a poplatkov vyhradená. 
** Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. je platcom DPH a ceny sú uvedené s 20% DPH. 
*** Účtujeme Vám iba jeden poplatok, buď minimálny alebo percentuálny v závislosti od výšky vrátených daní 

Poskytovateľ:  _____________________________________  

  Mgr. Milan Polician - konateľ 
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