Cenník
VYBERTE SI BALÍK A PODPÍŠTE SA
Získajte
komplexné
poradenstvo

Záruka
najnižšej
ceny!

Získajte
základné
poradenstvo

Ozaj lacný

Obľúbený

Prémiový

228€

258€

297€

Nízka cena je pre vás rozhodujúca a
stačí vám pomoc pri podaní žiadosti

Po podaní žiadosti vám pomôžeme s odpoveďou
na list zo zahraničného úradu

Získate podporu až do získania prídavkov a my vašu
žiadosť spracujeme čo najrýchlejšie

Označujem tento balík

NAJŽ IADANEJŠ Í

Označujem tento balík

Obsahuje:

Obsahuje to čo Ozaj lacný a navyše:

Spracovanie žiadosti a povinných
príloh a ich zaslanie doporučene na
úrad

Poradenstvo aj po podaní žiadosti na
úrad
Spracovanie odpovede na 1 list zo
zahraničného úradu k prídavkom

Zákaznícka podpora
Poradenstvo pred podaním žiadosti

Overenie prijatia žiadosti na úrade a
stavu jej spracovania po 6
mesiacoch od odoslania

Žiadosti sa budeme venovať až v
priebehu 20 pracovných dní od jej
prijatia

Žiadosti sa budeme venovať v
priebehu 10 pracovných dní od jej
prijatia

Označujem tento balík

Obsahuje to čo Obľúbený a navyše:
Žiadosti sa budeme venovať v
priebehu 1 až 5 pracovných dní od
jej prijatia
Vyžiadanie jedného chýbajúceho
dokumentu od zamestnávateľa
Listová korešpondencia s úradmi až
do vydania rozhodnutia o
prídavkoch
Predbežná kalkulácia
20% zľava na spracovanie 1
slovenského daňového priznania
typu A (je potrebná osobitná
registrácia a žiadosť)*

Cenník doplnkových služieb
01 Overenie stavu spracovania žiadosti na úrade
po 6 mesiacoch od odoslania
02 Telefonické a e-mailové konzultácie s
klientskym pracovníkom a komunikácia so
zahraničnými úradmi

39,60 €

79,20 €

03 Spracovanie odpovede na jeden list z
nemeckého úradu Familienkasse a jej zaslanie
na tento úrad

86,40 €

04 Žiadosť o prídavky na novonarodené dieťa, na
dieťa staršie ako 18 rokov, žiadosť z dôvodu
sobáša a spracovanie podkladov k prevereniu
nároku na poberané prídavky

177 €

za každú
začatú
hodinu

za každú
začatú
hodinu

za úkon

05 Vyžiadanie 1 chýbajúceho potvrdenia od
zamestnávateľa

39,60 €

za úkon

06 Predbežná kalkulácia sumy prídavkov na 1
mesiac (nevzťahuje sa na balík Premiový)

39,60 €

za úkon

69,00

za úkon

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

X
VÁŠ PODPIS
Cenník Nemecko prídavky je platný od 01.07.2022, 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
*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.

