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

Ceník ke Smlouvě o vyřízení vrácení daní a příspěvků z Velké Británie*
Popis úkonu
Vrácení daní z Velké Británie (minimální poplatek)
nebo
Vrácení daní z Velké Británie (procentuální poplatek)
Úkony spojené se zpracováním v ceně poplatku:
 zpracování žádosti o vrácení daní,
 poradenská činnost před podáním žádosti a po jejím podání,
 překlad 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,
 poštovní poplatky.
Pokud nám klient dodá všechny požadované údaje a doklady, neúčtujeme žádné další
poplatky.
Pokud klient nezná nebo nemá Nl Number, účtujeme navíc poplatek 48 € (40 € bez DPH).
Zpracování daňového přiznání – Self Assessment – živnostníci / zaměstnanci
Úkony spojené se zpracováním v ceně poplatku:
 zpracování daňového přiznání,
 poradenská činnost před podáním žádosti a po jejím podání,
 překlad 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,
 poštovní poplatky.
Zpracování žádosti o přídavky na děti z Velké Británie
 poplatek je stejný bez ohledu na počet dětí
Vyžádání formuláře U1 z Velké Británie
Úkony spojené se zpracováním v ceně poplatku:
 zpracování žádosti o formulář U1, poradenská činnost před podáním žádosti a po jejím
podání,
 telefonická, e-mailová a korespondenční komunikace s klientem a daňovým úřadem,
 archivace zpracované žádosti v souladu se zákonem,
 poštovní poplatky.
Vyžádání chybějícího formuláře P60/P45 od zaměstnavatele, vyžádání pracovní historie od
britského daňového úřadu nebo získání jiného dokumentu o příjmu a zaplacené dani
 cena platí pro vyžádání jednoho chybějícího dokladu
Odvolání proti rozhodnutí britského daňového úřadu
Konzultační příplatek nad rámec poskytovaných služeb spojených se zpracováním žádosti
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
Paušální náhrada nákladů spojených s vymáháním pohledávky
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
449,00 €
nebo z důvodů uvedených ve
smlouvě)
13,08 % z přiznané částky
(10,9 % bez DPH)
(je-li přeplatek daní větší
449,00 €)

než

Živnostníci:
238,80 € (199,00 € bez DPH)
(je-li přeplatek daní menší než
1 825,00 € nebo z důvodů uvedených
ve smlouvě) 13,08 % z přiznané částky
(10,9 % bez DPH)
(je-li přeplatek daní větší než
1 825,00 €)
Zaměstnanci:
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 započatá půlhodina
(20,00 € bez DPH)
na základě písemné dohody
4,00 €
8,00 €
200,00 €
0,05 % denně z dlužné částky
5 % ročně z dlužné částky
40,00 €

