
 

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

 

 

Ceník ke Smlouvě o vyřízení přídavků na děti z Velké Británie* 
 

Popis úkonu Poplatek včetně DPH** 

Zpracování žádosti o přídavky na děti z Velké Británie 
 
Úkony spojené se zpracováním v ceně poplatku: 

 zpracování žádosti a podání na britský úřad, 
 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 příslušným zahraničním 

úřadem, 
 archivace zpracované žádosti v souladu se zákonem, 
 poštovní poplatky. 

118,80 € (99,00 € bez DPH) 

Telefonická konzultace se zahraničním úřadem po uzavření žádosti 
 týkající se doručených písemností po uzavření žádosti 

12,00 € (10,00 € bez DPH) 

Zpracování doručené korespondence po uzavření žádosti 
 např. doplnění/změna bankovního účtu, 
 doplnění/změna adresy, 
 doplňující dotazy, 
 jiné jednostránkové dokumenty. 

12,00 € (10,00 € bez DPH) 

Zpracování doplňujících formulářů od britských úřadů po uzavření žádosti 
 např. formulář s informacemi o dětech, 
 potvrzení ze školy, 
 podpora dítěte, 
 jiné dvou až čtyřstránkové dokumenty. 

24,00 € (20,00 € bez DPH) 

Odvolání proti rozhodnutím zahraničních úřadů (daňový úřad) 
 v případě, že klient nesouhlasí se stanovenou výší daňového přeplatku 

24,00 € (20,00 € bez DPH) 

Ostatní úkony neuvedené v ceníku na základě písemné dohody 

1. upomínka 
 v případě neuhrazení vydané faktury ke dni splatnosti 

4,00 € 

2. upomínka 
 v případě neuhrazení vydané faktury po uplynutí doby splatnosti 1. upomínky 

8,00 € 

Smluvní pokuta 100,00 € 

Úrok 0,05 % denně z dlužné částky 

Úrok z prodlení 5 % ročně z dlužné částky 

Paušální náhrada nákladů spojených s vymáháním pohledávky 40,00 € 
 

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: ____________________________________  Příkazce: X  
 Milan Polician, jednatel  
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