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

Ceník ke Smlouvě o vyřízení vrácení daní a odlučného*
Popis úkonu
Vrácení daní z Holandska a odlučné (minimální poplatek)
nebo
Vrácení daní z Holandska a odlučné (procentuální poplatek)
Úkony spojené se zpracováním v ceně poplatku:
 zpracování žádosti o vrácení daní,
 poradenská činnost před podáním žádosti a po jejím podání,
 vysvětlení doručených písemností a kalkulace od zahraničního daňového úřadu,
 telefonická, e-mailová a korespondenční komunikace s klientem a daňovým úřadem,
 archivace zpracované žádosti v souladu se zákonem,
 odvolání proti rozhodnutí – kalkulaci, které bylo vystavené na základě daňového přiznání
nezpracovaného naší společností,
 poštovní poplatky.
Podání nulového holandského daňového přiznání nebo opravného daňového přiznání
 v případě, že holandský daňový úřad daňového poplatníka vyzval k podání daňového přiznání,
i když daňový poplatník neměl v daném roce v Holandsku žádný příjem,
 v případě, že holandský daňový úřad neuzná řádnou žádost o vrácení daní, a to z důvodu, že
klient nepodal informaci, zda byl/nebyl v Holandsku přihlášený k pobytu.
Změna daňového statusu (vyžádání a podání E9) nebo vystavení platby
 vystavení platby v případě, že si klient zpracoval žádost sám, přijal od Belastingdienst
kalkulaci, ale nepřijal daňový přeplatek
Žádost o potvrzení formuláře EU/EER (E9) z českého daňového úřadu
Zpracování žádosti o příspěvek na zdravotní pojištění (Zorgtoeslag)
Zpracování žádosti o číslo BSN
 pokud klient žádá o odlučné pro manželku, které nebylo přiděleno číslo BSN
Zpracování žádosti o:
 splátkový kalendář v případě nedoplatku na Belastingdienst,
 registraci partnera, resp. aktualizaci rodinného stavu,
 odklad platby v případě nedoplatku na Belastingdienst.
Vyžádání chybějícího potvrzení Jaaropgaaf, příp. jiných potvrzení od zaměstnavatele nebo úřadů
Odvolání proti rozhodnutím zahraničních úřadů (daňový úřad)
 v případě, že klient nesouhlasí se stanovenou výší daňového přeplatku
Ekonomické poradenství
 konzultační příplatek
Ostatní úkony neuvedené v ceníku
1. upomínka (v případě neuhrazení vydané faktury ke dni splatnosti)
2. upomínka (v případě neuhrazení vydané faktury po uplynutí doby splatnosti 1. upomínky)
Smluvní pokuta
Úrok
Úrok z prodlení – zákonný
Paušální náhrada nákladů spojených s vymáháním pohledávky
Ostatní úkony neuvedené v ceníku
Poznámky:
*
Ceník platí od 15. 11. 2019, změna úkonů a poplatků vyhrazena.
**
Společnost TJ-Legal, s.r.o., je plátcem DPH a uvedené ceny zahrnují DPH (20 %).

Místo:

Datum:

Příkazník: ____________________________________
Milan Polician, jednatel

Příkazce: X

Poplatek včetně DPH**
58,80 € (49,00 € bez DPH)
(je-li přeplatek daní menší než
379,00 € nebo z důvodů
uvedených ve smlouvě)
15,48 % z přiznané částky
(12,9 % bez DPH)
(je-li přeplatek daní větší než
379,00 €)

58,80 € (49,00 € bez DPH)

58,80 € (49,00 € bez DPH)

29,00 € (24,17 € bez DPH)
82,80 € (69,00 € bez DPH)
82,80 € (69,00 € bez DPH)
24,00 € (20,00 € bez DPH)

24,00 € (20,00 € bez DPH)
24,00 € (20,00 € bez DPH)
48,00 € (40,00 € bez DPH) za
každou započatou hodinu
na základě písemné dohody
4,00 €
8,00 €
100,00 €
0,05 % z dlužné částky / den
5 % ročně z dlužné částky
40,00 €
na základě písemné dohody

