
Ceník - Německo B2B 

CENÍK FREISTELLUNG - VYBERTE SI BALÍK SLUŽEB A PODEPIŠTE SE

Levný

30€ 39€
pro OSVČ pro obchodní  

společnost

Označuji tento balík

Zpracování žádosti o Freistellung 
podle přijatých podkladů 

Upozornění na chybějící podklady e-
mailem (bez doporučení) 

Za obsah a dodané podklady 
odpovídá klient sám. V případě 
zájmu o analýzu a konzultace 
doporučujeme zvolení balíku 
Oblíbený nebo Prémiový 

Žádosti se budeme věnovat do 15 
pracovních dnů od jejího přijetí 

Balík neobsahuje telefonickou a 
písemnou komunikaci se 
zahraničními úřady

Obsahuje:

Nízká cena je pro vás rozhodující a 
stačí vám pomoc při podání žádosti.

Oblíbený

39€ 53€
pro OSVČ pro obchodní  

společnost

Označuji tento balík

Obsahuje to, co Levný a navíc

Kontrola přehledů staveb, smluv a 
potvrzení o o daňovém domicilu 

Informace k přijatému Freistellung 
(po doručení klientem do TJ-Legal) 

Osobní, telefonické a e-mailové 
konzultace s daňovým agentem do 
10 minut 

Žádosti se budeme věnovat do 10 
pracovních dnů od jejího přijetí 

Balík neobsahuje telefonickou a 
písemnou komunikaci se 
zahraničními úřady

Získáte upozornění na rizika a 
chybějící podklady.

NEJŽÁDANĚJŠÍ

Prémiový

49€ 59€
pro OSVČ pro obchodní  

společnost

Označuji tento balík

Obsahuje to, co Oblíbený a navíc:

Žádosti se budeme věnovat během   
1 - 3 pracovních dnů 

Osobní, telefonické a e-mailové 
konzultace s daňovým agentem do 
30 minut 

Telefonické a dopisní konzultace se 
zahraničními úřady až do získání 
Freistellung 

Upozornění na rizika 

Garance získání Freistellung* 

* pokud na Freistellung máte nárok 
(99% klientům vzniká nárok na 
Freistellung)

CENÍK STEUERNUMMER

Pro OSVČ
→ Poradenství před odesláním žádosti na zahraniční 
úřad 
→ Zpracování žádosti podle přijatých podkladů 
→ Osobní, telefonické a e-mailové konzultace k 
podkladům po obdržení žádosti o Steuernummer 
→ Dopisová korespondence s německými úřady až do 
získání Steuernummer 
→ Telefonické konzultace s německými úřady až do 
získání Steuernummer 
→ Bezpečnost, kvalita, důvěryhodnost 
→ V případě zpracování Steuernummer a 
Freistellung vám budeme za Freistellung účtovat 
pouze balík Levný

01 110 € Pro obchodní společnosti
→ Poradenství před odesláním žádosti na zahraniční 
úřad 
→ Zpracování žádosti podle přijatých podkladů 
→ Osobní a telefonické konzultace k podkladům po 
obdržení žádosti o Steuernummer 
→ Dopisová korespondence s německými úřady až do 
získání Steuernummer 
→ Telefonické konzultace s německými úřady až do 
získání Steuernummer 
→ Bezpečnost, kvalita, důvěryhodnost 
→ V případě zpracování Steuernummer a 
Freistellung vám budeme za Freistellung účtovat 
pouze balík Levný

02 165 €

Ceník je platný od 01.08.2022, změna úkonů a poplatků vyhrazena. Společnost TJ-Legal CZ, s.r.o. není plátcem DPH a ceny jsou uvedeny bez DPH.

VÁŠ PODPIS

X

Získáte rychlé a komfortní zpracování žádosti 
a jistotu doručení Freistellungu*.



Ceník - Německo B2B

CENÍK ÚČETNÍCH A DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB 
PRO PODNIKATELE V NĚMECKU

Ceník je platný od 01.08.2022, změna úkonů a poplatků vyhrazena. Společnost TJ-Legal CZ, s.r.o. není plátcem DPH a ceny jsou uvedeny bez DPH.

Osobní, telefonické a e-mailové konzultace 
a odborné poradenství s daňovým 
agentem a komunikace se zahraničními 
úřady, pomoc při vyplňování tabulek (vznik 
daňové povinnosti, stálý provoz, odvolací 
řízení a jiné po posouzení daňovým 
agentem)

ds_1 80 €
za každou započatou 
hodinu

Zpracování měsíčního/kvartálního 
souhrnného výkazu k DPH

ds_11 48 € / úkon

Zpracování ročního daňového přiznání k 
DPH (Umsatzsteuererklärung). Cena 
neobsahuje uspořádání dokladů a faktur. 
Uspořádání dokladů je fakturováno jako 
osobní konzultace a poradenství

ds_12 192 € / úkon

Zpracování ročního daňového přiznání k 
dani ze závislé činnosti 
(Lohnsteuererklärung)

ds_13 140 €

Německé daňové přiznání 
(Einkommesteuererklärung) pro OSVČ s 
obratem do 10.000 €

ds_14 269 €

Německé daňové přiznání 
(Einkommensteuererklärung) pro OSVČ s 
obratem do 35.000 €

ds_14 612 €

Německé daňové přiznání 
(Einkommensteuererklärung) pro OSVČ s 
obratem do 80.000 €

ds_14 999 €

Německé daňové přiznání 
(Einkommensteuererklärung) pro OSVČ s 
obratem nad 80.000 € / každých dalších 
15.000 € obratu

ds_14 + 144 €

Zpracování daňového přiznání k 
živnostenské dani 
(Gewerbesteuererklärung)

ds_15 165 €

Neúřední překlad listinds_16 15 €
za normostranu

Úřední překlad listinds_17 20 €
za normostranu

Vypracování dopisu na německý daňový 
úřad

ds_18 36 €
za stranu

Prioritní zpracování žádosti mimo pořadí 
do 24 hodin (po analýze žádosti a 
odsouhlasení)

ds_19
+ 100%

Ostatní úkony neuvedené v ceníkuds_20 po písemné 
dohodě

Zpracování žádosti o registraci firmy na 
dovolenkovém fondu Soka Bau / Gerüst 
Bau

ds_2 72 €

Zpracování žádosti o přihlášení 
zaměstnance na dovolenkovém fondu 
Soka Bau / Gerüst Bau

ds_3 24 €
za 1  zamestnanca

Minimální poplatek za zpracování 
měsíčního výkazu za zaměstnance na 
dovolenkovém fondu Soka Bau / Gerüst 
Bau (3 zaměstnanci v ceně)

ds_4 48 €
podanie do 3 
zamestnancov

Dodatečný poplatek za zpracování 
měsíčního výkazu za zaměstnance na 
dovolenkovém fondu Soka Bau / Gerüst 
Bau za další zaměstnance

ds_5 15 €

Zpracování žádosti o registraci firmy na 
celní správě ZOLL

ds_6 72 €

Zpracování žádosti o registraci firmy na 
Obchodní a průmyslové komoře 
(Handwerkskammer)

ds_7 192 €
+ externé administratívne 
poplatky podľa okresu

Vyžádání elektronického podpisu ELSTER 
ke komunikaci s německým daňovým 
úřadem

ds_8 48 €

Zpracování žádosti o přihlášení a úhradu 
srážkové daně – Bauabzugsteuer (bez 
poradenství)

ds_9 72 €

Zpracování žádosti o vyplacení srážkové 
daně Bauabzugsteuer

ds_10 96 € / úkon

do výše vrácené daně 
1600 € resp. procentní 
poplatek 6 % z vrácené 
částky / úkon z výše 
vrácené daně nad 1600 €


