
 

Ozaj lacný
Nízka cena je pre vás rozhodujúca.

Pre SZČO bez DPH 25€
(30€ s DPH)

alebo

Pre s.r.o. bez DPH 25€
(30€ s DPH)

Využite aplikáciu*

Balík obsahuje:

Obľúbený
Získate upozornenie na riziká a chýbajúce

podklady.

Pre SZČO bez DPH 51€
(61,2€ s DPH)

alebo

Pre s.r.o. bez DPH 69€
(82,8€ s DPH)

Označujem tento balík

Balík obsahuje:
Obsahuje to čo Obľúbený a navyše:

 

Online vyplnenie žiadosti aj cez mobil

Dostupnosť 24/7

Za obsah a dodané podklady
zodpovedáte sami. V prípade záujmu o
analýzu a konzultácie odporúčame
zvolenie balíka Obľúbený alebo Prémiový

Balík neobsahuje telefonickú a písomnú
komunikáciu so zahraničnými úradmi

* podmienkou získania Freistellung cez
aplikáciu je, aby ste boli registrovaný na
nemeckom daňovom úrade a máte
pridelený platný Steuernummer.
Poskytovateľom služby je spoločnosť
EasyForms, s. r. o.

Kontrola prehľadov stavieb, zmlúv a
potvrdení o daňovej rezidencii

Informácie k prijatému Freistellung (po
doručení klientom do TJ-Legal)

Osobné, telefonické a e-mailové
konzultácie s daňovým agentom do 10
minút

Upozornenie na riziká

Žiadosť spracujeme do 10 pracovných dní
po prijatí kompletných dokladov

Balík neobsahuje telefonickú a písomnú
komunikáciu so zahraničnými úradmi

Prémiový
Poradenstvo k zisteným rizikám.

Pre SZČO bez DPH 69€
(82,8€ s DPH)

alebo

Pre s.r.o. bez DPH 82€
(98,4€ s DPH)

Označujem tento balík

Najžiadanejší

Žiadosť spracujeme do 5 pracovných dní
od prijatia kompletných podkladov

Osobné, telefonické a e-mailové
konzultácie s daňovým agentom do 30
minút

Telefonické a listové konzultácie so
zahraničnými úradmi až do získania
Freistellung

Upozornenie na riziká a odporúčania na
riešenie

Garancia vystavenia Freistellung - ak na
Freistellung máte nárok (99% klientom
vzniká nárok na Freistellung)

Cenník - Freistellung

Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. je platcom DPH a ceny sú uvedené s 20% DPH.
Cenník Freistellung je platný od 01.01.2023, zmena úkonov a poplatkov vyhradená.

https://freistellung.easyforms.click/


 

Cenník doplnkových služieb

105€
(126 € s DPH)

za prvú hodinu

80€
(96 € s DPH)

za každú ďalšiu
začatú hodinu

120€
(144 € s DPH)

28€
(33,6 € s DPH)

za 1
zamestnanca

63€
(75,6 € s DPH)

podanie do 3
zamestnancov

18€
(21,6 € s DPH)

za 1
zamestnanca

105€
(126 € s DPH)

65€
(78 € s DPH)

99€
(118,8 € s DPH)

112€
(134,4 € s DPH)

alebo 7 % z
vrátenej dane
(8,4 % s DPH),
ak je vrátená
daň vyššia ako
1600 €

70€
(84 € s DPH)

230€
(276 € s DPH)

165€
(198 € s DPH)

60€
(72 € s DPH)

45€
(54 € s DPH)

za 1 stranu

+ 100%

po písomnej dohode

 

Osobné, telefonické a e-mailové konzultácie a
odborné poradenstvo s daňovým agentom a
komunikácia so zahraničnými úradmi, pomoc pri
vypĺňaní tabuliek (vznik daňovej povinnosti, stála
prevádzka, odvolacie konanie, Erinnerung a iné po
posúdení daňovým agentom)

01 Osobné, telefonické a e-mailové konzultácie a
odborné poradenstvo s daňovým agentom a
komunikácia so zahraničnými úradmi, pomoc pri
vypĺňaní tabuliek (vznik daňovej povinnosti, stála
prevádzka, odvolacie konanie, Erinnerung a iné po
posúdení daňovým agentom)

02

Spracovanie žiadosti o registráciu firmy na
dovolenkovom fonde Soka Bau / Gerüst Bau

03 Spracovanie žiadosti o prihlásenie zamestnanca na
dovolenkovom fonde Soka Bau / Gerüst Bau

04

Minimálny poplatok za spracovanie mesačného
výkazu za zamestnanca na dovolenkovom fonde
Soka Bau / Gerüst Bau (3 zamestnanci v cene)

05 Dodatočný poplatok za spracovanie mesačného
výkazu za zamestnanca na dovolenkovom fonde
Soka Bau / Gerüst Bau za ďalších zamestnancov

06

Spracovanie žiadosti o registráciu firmy a
zamestnancov na colnej správe ZOLL

07 Vyžiadanie/predĺženie elektronického podpisu
ELSTER na komunikáciu s nemeckým daňovým
úradom

08

Spracovanie žiadosti o prihlásenie a úhradu zrážkovej
dane – Bauabzugsteuer (bez poradenstva)

09 Spracovanie žiadosti o vyplatenie zrážkovej dane
Bauabzugsteuer

10

Spracovanie mesačného/kvartálneho súhrnného
výkazu k DPH. Cena neobsahuje spracovanie súčtov z
dokladov a faktúr. Spracovanie súčtov z dokladov je
fakturované ako osobné konzultácie a poradenstvo
(01)

11 Spracovanie ročného daňového priznania k DPH
(Umsatzsteuererklärung). Cena neobsahuje
spracovanie súčtov z dokladov a faktúr. Spracovanie
súčtov z dokladov je fakturované ako osobné
konzultácie a poradenstvo (01)

12

Spracovanie ročného daňového priznania k dani zo
závislej činnosti (Lohnsteuererklärung)

13 Elektronické vyžiadanie Potvrdenia o daňovej
rezidencii zo slovenského daňového úradu pre SZČO

14

Vypracovanie listu na nemecký daňový úrad (napr.
zmena korešpondenčnej adresy, odoslanie PoDr,
vyžiadanie Nachweis podľa §13b, ...)

15 Prioritné spracovanie žiadosti mimo poradia do 24
hodín (po analýze žiadosti a odsúhlasení)

16

Ostatné úkony neuvedené v cenníku17

Cenník - Freistellung

Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. je platcom DPH a ceny sú uvedené s 20% DPH.
Cenník Freistellung je platný od 01.01.2023, zmena úkonov a poplatkov vyhradená.


