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

Cenník k Zmluve o obstaraní vrátenia daní a príspevkov z Veľkej Británie*
Popis úkonu

Poplatok vrátane DPH**

Vrátenie daní z Veľkej Británie (minimálny poplatok)
alebo
Vrátenie daní z Veľkej Británie (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,
• archivácia spracovanej žiadosti podľa zákona,
• poštové poplatky.
Neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky, ak nám klient dodá všetky požadované údaje a doklady.
Ak klient nevie alebo nemá Nl Number, účtujeme dodatočný poplatok 48 € (40 € bez DPH).
Spracovanie daňového priznania - Self Assessment – živnostníci / zamestnanci
Úkony spojené so spracovaním v cene poplatku:
•
spracovanie daňového priznania,
•
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,
•
archivácia spracovanej žiadosti podľa zákona,
•
poštové poplatky.
Spracovanie žiadosti o prídavky na deti z Veľkej Británie
•
poplatok je rovnaký bez ohľadu na počet detí

58,80 € (49,00 € bez DPH)
(ak je preplatok daní nižší ako 449,00 €
alebo z dôvodov uvedených v zmluve)

Vyžiadanie formulára U1 z Veľkej Británie
Úkony spojené so spracovaním v cene poplatku:
•
spracovanie žiadosti o formulár U1, poradenská činnosť pred a po podaní žiadosti,
•
telefonická, mailová a korešpondenčná komunikácia s klientom a daňovým úradom,
•
archivácia, spracovanej žiadosti podľa zákona
•
poštovné poplatky.
Vyžiadanie chýbajúceho formulára P60/P45 od zamestnávateľa, vyžiadanie pracovnej histórie od
britského daňového úradu alebo získanie iného dokumentu o príjme a zaplatenej dani
• cena platí pre vyžiadanie jedného chýbajúceho dokladu
Odvolanie voči rozhodnutiu britského daňového úradu
Konzultačný poplatok nad rámec poskytovaných služieb spojených so
spracovaním žiadosti
Ostatné úkony neuvedené v cenníku

13,08% z priznanej sumy
(10,9% bez DPH)
(ak je preplatok daní vyšší ako 449,00 €)

Živnostníci:
238,80 € (199,00 € bez DPH)
(ak je preplatok daní nižší ako 1825,00 €
alebo z dôvodov uvedených v zmluve)
13,08 % z priznanej sumy
(10,9 % bez DPH)
(ak je preplatok daní vyšší ako 1825,00 €)
Zamestnanci:
118,80 € (99,00 € bez DPH)
118,80 € (99,00 € bez DPH)

70,80 € (59,00 € bez DPH)

24,00 € (20,00 € bez DPH)
48,00 € (40,00 € bez DPH)
24,00 € / každá začatá polhodina
(20,00 € bez DPH)
po písomnej dohode

1. upomienka
• v prípade neuhradenia vystavenej faktúry do dňa splatnosti
2. upomienka
• v prípade neuhradenia vystavenej faktúry po uplynutí doby splatnosti 1. upomienky
Zmluvná pokuta

4,00 €
8,00 €

Úrok

100,00 €
0,05 % denne z dlžnej sumy

Úrok z omeškania

5 % ročne z dlžnej sumy

Paušálna náhrada nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky

40,00 €

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:

Dátum:

Príkazník: ___________________________________
Konateľ, Milan Polician

Príkazca:

X_________________________________

