
Ceník

VYBERTE SI BALÍK A PODEPIŠTE SE

Levný

Nízka cena je pre vás rozhodujúca .

25€

25€

Pro OSVČ bez DPH

Pro obchodní společnost 
bez DPH

Využijte aplikaci* 
freistellung.easyforms.click

Online vyplnění žádosti i přes mobil 

Dostupnost 24/7 

Za obsah a dodané podklady 
zodpovídáte sami. V případě zájmu o 
analýzu a konzultace doporučujeme 
zvolení balíku Oblíbený nebo 
Prémiový 

Balík neobsahuje telefonickou a 
písemnou komunikaci se 
zahraničními úřady 

*podmínkou získání Freistellung přes 
aplikaci je, abyste byli registrováni na 
německém daňovém úřadě a máte 
přidělen platný Steuernummer. 

Poskytovatelem služby je společnost 
EasyForms, s. r. o.

Využijte online aplikaci:

Oblíbený

Získáte upozornění na rizika a 
chybějící podklady.

51€

69€

Pro OSVČ bez DPH

Pro obchodní spoločnost 
bez DPH

Označuji tento balík

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 

Upozornení na riziká 

Žádost zpracujeme do 10 pracovních 
dnů po obdržení kompletních 
dokladů  

Balík neobsahuje telefonickou a 
písemnou komunikaci se 
zahraničními úřady

Obsahuje to, co Levný a navíc:

Prémiový

Poradenství ke zjištěným rizikům.

69€

82€

Pro OSVČ bez DPH

Pro obchodní společnost 
bez DPH

Označuji tento balík

Žádost zpracujeme do 5 pracovních 
dnů od obdržení kompletních 
podkladů 

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 a doporučení k 
řešení 

Garance vystavení Freistellung* 

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

Obsahuje, to co Oblíbený a navíc:

Nejžádanejší

Ceník je platný od 01.01.2023, změna úkonů a poplatků vyhrazena.  
Společnost TJ-Legal CZ, s.r.o. je plátcem DPH. Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

VAŠ PODPIS

X



Ceník - Německo B2B

Ceník je platný od 01.01.2023, změna úkonů a poplatků vyhrazena.  
Společnost TJ-Legal CZ, s.r.o. je plátcem DPH. Ceny jsou uvedeny bez 21% 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_1 105 € 
(127,05 € s DPH)

za první hodinu

80 € 
(96,80 € s DPH)

za každou další 
započatou hodinu

Zpracování měsíčního/kvartálního 
souhrnného výkazu k DPH. Cena 
neobsahuje zpracování součtů z dokladů a 
faktur. Zpracování součtů z dokladů je 
fakturováno jako osobní konzultace a 
poradenství (ds_01)

ds_10 70 € / úkon 
(84,70 € s DPH)

Zpracování ročního daňového přiznání k 
DPH (Umsatzsteuererklärung). Cena 
neobsahuje zpracování součtů z dokladů a 
faktur. Zpracování součtů z dokladů je 
fakturováno jako osobní konzultace a 
poradenství (ds_01)

ds_11 230 € / úkon 
(278,30 € s DPH)

CENÍK ÚČETNÍCH A DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB 
PRO PODNIKATELE V NĚMECKU

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

ds_12 165 € 
(199,65 € s DPH)

Vypracování dopisu na německý daňový 
úřad (např. změna korespondenční adresy, 
odeslání PoDr, vyžádání Nachweis podle § 
13b, ...)

ds_13 45 € 
(54,45 € s DPH)

za stranu

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

ds_14
+ 100%

Ostatné úkony neuvedené v cenníkuds_15 po písomné 
dohodě

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

ds_2 120 € 
(145,20 € s DPH)

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

ds_3 28 € 
(33,88 € s DPH)

za 1  zamestnanca

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

ds_4 63 € 
(76,23 € s DPH)

podání do 3 
zaměstnanců

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

ds_5 18 € 
(21,78 € s DPH)

Zpracování žádosti o registraci firmy na 
celní správě ZOLL

ds_6 105 € 
(127,05 € s DPH)

Vyžádání elektronického podpisu ELSTER 
ke komunikaci s německým daňovým 
úřadem

ds_7 65 € 
(78,65 € s DPH)

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

ds_8 99 € 
(119,79 € s DPH)

Zpracování žádosti o vyplacení srážkové 
daně Bauabzugsteuer

ds_9 112 € / úkon 
(135,52 € s DPH)

nebo 7 % z vrácené 
daně  (8,47 % s DPH), ak 
je vrácená daň vyšší než 
1600 € 

CENÍK STEUERNUMMER + FREISTELLUNG

Pro OSVČ

→ Analýza podkladů před odesláním 
žádosti na zahraniční úřad 
→ Zpracování žádosti 
→ Osobní, telefonické a e-mailové 
konzultace k chybějícím podkladům 
→ Dopisová korespondence s německými 
úřady až do získání Steuernummer a 
Freistellung 
→ Telefonické konzultace s německými 
úřady až do získání Steuernummer a 
Freistellung 
→Bezpečnost, kvalita, důvěryhodnost

01 170 € 
(205,70 € s DPH)

Pre s.r.o. a obchodné spoločnosti

→ Analýza podkladů před odesláním 
žádosti na zahraniční úřad 
→ Zpracování žádosti 
→ Osobní, telefonické a e-mailové 
konzultace k chybějícím podkladům 
→ Dopisová korespondence s německými 
úřady až do získání Steuernummer a 
Freistellung 
→ Telefonické konzultace s německými 
úřady až do získání Steuernummer a 
Freistellung 
→Bezpečnost, kvalita, důvěryhodnost

02 250 € 
(302,50 € s DPH)


