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

Cenník k Zmluve o obstaraní vrátenia daní a odlučného*
Popis úkonu

Poplatok vrátane DPH**

Vrátenie daní z Holandska a odlučné (minimálny poplatok)

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

alebo
Vrátenie daní z Holandska a odlučné (percentuálny poplatok)
Úkony spojené so spracovaním v cene poplatku:
 spracovanie žiadosti o vrátenie daní,
 poradenská činnosť pred a po podaní žiadosti,
 vysvetlenie došlých listov a kalkulácie od zahraničného daňového úradu,
 telefonická, mailová a korešpondenčná komunikácia s klientom a daňovým úradom,
 archivácia spracovanej žiadosti podľa zákona,
 odvolanie voči rozhodnutiu – kalkulácii, ktoré bolo vystavené na základe daňového priznania,
ktoré nespracovala naša spoločnosť,
 poštové poplatky.
Podanie nulového holandského daňového priznania alebo opravného daňového priznania

v prípade, že holandský daňový úrad daňovníka vyzval na podanie daňového priznania, hoci
daňovník v danom roku v Holandsku nedosiahol žiadny príjem.

v prípade ak holandský daňový úrad neuzná riadnu žiadosť o vrátenie daní, z dôvodu že klient
neinformoval o tom, či bol/nebol v Holandsku prihlásený na pobyt.
Zmena daňového statusu (vyžiadanie a podanie E9) alebo vystavenie platby

vystavenie platby v prípade, že si klient spracoval žiadosť sám, prijal od Belastingdienst
kalkuláciu, ale neprijal daňový preplatok.
Žiadosť o potvrdenie formulára EU/EER (E9) zo slovenského daňového úradu

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

58,80 € (49,00 € bez DPH)

58,80 € (49,00 € bez DPH)

29,00 € (24,17 € bez DPH)

Spracovanie žiadosti o príspevok na zdravotné poistenie (Zorgtoeslag)

82,80 € (69,00 € bez DPH)

Spracovanie žiadosti o BSN číslo

ak klient žiada o odlučné pre manželku, ktorej BSN číslo nebolo pridelené.
Spracovanie žiadosti o:
 splátkový kalendár v prípade nedoplatku na Belastingdienst,
 registráciu partnera, resp. aktualizácia rodinného stavu,
 odklad platby v prípade nedoplatku na Belastingdienst.
Vyžiadanie chýbajúceho potvrdenia Jaaropgaaf alebo iných potvrdení od zamestnávateľa alebo úradov

82,80 € (69,00 € bez DPH)

Odvolanie voči rozhodnutiam zahraničných úradov (daňový úrad)
 v prípade, ak klient nebude spokojný so stanovenou výškou daňového preplatku

24,00 € (20,00 € bez DPH)

Ekonomické poradenstvo

konzultačný poplatok

48,00 € (40,00 € bez DPH) za každú
začatú hodinu

24,00 € (20,00 € bez DPH)

24,00 € (20,00 € bez DPH)

Ostatné úkony neuvedené v cenníku

po písomnej dohode

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 €

Ostatné úkony neuvedené v cenníku

po písomnej dohode

Poznámky:
*
**

Cenník je platný od 15.11.2019, zmena úkonov a poplatkov vyhradená.
Spoločnosť TJ‐Legal, s.r.o. je platcom DPH a ceny sú uvádzané vrátane DPH (20%).

Miesto:

Príkazník:

Dátum:

_________
Konateľ, Milan Polician

Príkazca:

X

______

