Tel: +421 51 321 5211
Cenník k obstaraniu prídavkov na deti z Rakúska

Ozaj lacný

Obľúbený

Prémiový

228 € za spracovanie žiadosti

258 € za spracovanie žiadosti

297 € za spracovanie žiadosti

(190 € bez DPH)

(215 € bez DPH)

(247,50 € bez DPH)

To, čo balík Ozaj lacný
 Poradenstvo pred podaním žiadosti
 Spracovanie žiadosti a povinných
príloh a ich zaslanie doporučene na
úrad

To, čo balík Obľúbený

 Poradenstvo pred aj po podaní žiadosti na úrad

 Žiadosti sa budeme venovať v deň
prijatia, najneskôr
nasledujúci pracovný deň
 Spracovanie odpovede na 1 list zahraničného úradu k prídavkom
 Vyžiadanie až 3 chýbajúcich

dokumentov od zamestnávateľa
 Zákaznícka podpora cez telefón, ema-  Overenie prijatia žiadosti na úrade po
il a chat
6 mesiacoch od odoslania
 Osobné konzultácie s klientskou
pracovníčkou
 Bezpečnosť, kvalita, dôveryhodnosť

 Listová korešpondencia s úradmi až
do získania prídavkov
 Predbežná kalkulácia sumy prídavkov
za 1 mesiac
 Možnosť spracovať si slovenské
daňové priznanie v aplikácii Easyforms Moje dane zadarmo alebo 20%
zľava na daňové priznanie Typ A prostredníctvom TJ-Legal *
 Žiadosti sa budeme venovať do 10 pracovných dní od jej prijatia

Ozaj lacný

 Žiadosti sa budeme venovať do 5 pracovných dní od jej prijatia

Obľúbený

Prémiový

Označte, prosím, balík služieb, pre ktorý ste sa rozhodli

Cenník doplnkových služieb
Overenie prijatia žiadosti na úrade po 6 mesiacoch od odoslania
Spracovanie odpovede na jeden list z rakúskeho úradu a jej zaslanie na tento úrad
Osobné, telefonické a e-mailové konzultácie s klientskym pracovníkom a komunikácia so zahraničnými
Vyžiadanie chýbajúceho potvrdenia od zamestnávateľa
Predbežná kalkulácia sumy prídavkov za 1 mesiac (nevzťahuje sa na balík Prémiový)
Spracovanie daňového priznania k dani z príjmu fyzickej osoby typ A (zo závislej činnosti)
Spracovanie podkladov k prevereniu nároku na rodinné prídavky

Poplatok
39,60 € / úkon
(33 € bez DPH)

86,40 € / úkon
(72 € bez DPH)

79,20 € za každú začatú hodinu
(66 € bez DPH)

39,60 € / úkon
(33 € bez DPH)

39,60 € / úkon
(33 € bez DPH)

69 € / úkon
(57,50 € bez DPH)

177 €
(147,50 € bez DPH)

Cenník je platný od 01.01.2022, zmena úkonov a poplatkov vyhradená.
Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. je platcom DPH a ceny sú uvedené s 20% DPH.
* Daňové priznanie máte zo zákona povinnosť podať ak ste daňový rezident (máte trvalý pobyt na Slovensku) a zároveň váš celosvetový
príjem prekročil sumu 2255,72 € (za rok 2021).

