Cenník
VYBERTE SI BALÍK A PODPÍŠTE SA

Záruka
najnižšej
ceny!

Akcia len
od 1.7. do
30.11.

Ozaj lacný

NAJŽ IADANEJŠÍ

Získajte
potrebné
prílohy

Prémiový

Minimálny poplatok

Minimálny poplatok

69€

87€

Alebo 15,9% 13,9% z priznanej dane ak je
preplatok vyšší alebo rovný ako 496€

Alebo 18,9% z priznanej dane ak je
preplatok vyšší alebo rovný ako 460€

Nízka cena je pre vás rozhodujúca a
nevadí vám na dane počkať dlhšie.

Získate podporu pri získaní príloh a vaša
žiadosť je spracovaná čo najrýchlejšie.

79€

Označujem tento balík

Označujem tento balík

Získate: spracovanie žiadosti,
zákaznícku podporu, predbežnú
kalkuláciu a navyše:

To čo Ozaj lacný a navyše:
Žiadosti sa budeme venovať v
priebehu 1 až 5 pracovných dní od
jej prijatia

Poplatok až po získaní rozhodnutia
zo zahraničného daňového úradu

Vyžiadanie 1 formulára E9 (EU/EWR)

Listová korešpondencia s úradmi až
do získania rozhodnutia zo
zahraničného úradu

Vyžiadanie až 3 chýbajúcich
dokumentov od zamestnávateľa

Telefonické konzultácie so
zahraničnými úradmi až do získania
rozhodnutia

20% zľava na slovenské daňové
priznanie typu A**

Žiadosti sa budeme venovať v
priebehu 10 pracovných dní od jej
prijatia
Príklad: Ak je Váš preplatok napríklad
1580€ poplatok bude 298,62 €.

Príklad: Ak je Váš preplatok napríklad
1580 €, poplatok bude 251,22 €.

Cenník doplnkových služieb
01 Žiadosť o potvrdenie 1 formulára E9 (EU/EWR)
zo slovenského daňového úradu (nevzťahuje
sa na balík Prémiový)

39,60 €

02 Telefonické a e-mailové konzultácie s daňovým 79,20 €
agentom a komunikácia so zahraničnými
úradmi

za každú
začatú
hodinu

03 Vyžiadanie 1 chýbajúceho potvrdenia od
zamestnávateľa

39,60 €

za úkon

04 Spracovanie slovenského daňového priznania
k dani z príjmu fyzickej osoby typ A (zo závislej
činnosti)

69,00 €

za úkon

X
VÁŠ PODPIS
Účtujeme iba jeden poplatok z priznanej dane, buď percentuálny alebo minimálny.
Akciový cenník platí pre vrátenie daní za roky 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Cenník Rakúsko akcia je platný od 01.07.2022 do 30.11.2022, zmena úkonov a poplatkov vyhradená.
Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. je platcom DPH a ceny sú uvedené s 20% DPH.
Podmienky akcie Záruka najnižšej ceny: https://tj-legal.com/dokumentacia-ku-gdpr/podmienky-akcie-zaruka-najnizsej-ceny
* Formulár EU/EWR je povinnou prílohou k žiadosti o vrátenie daní zo zahraničia.
**Slovenské daňové priznanie máte zo zákona povinnosť podať, ak ste na Slovensku daňový rezident a zároveň váš celosvetový príjem prekročil polovicu nezdaniteľnej časti základu dane

