
Ceník

VYBERTE SI BALÍK A PODEPIŠTE SE

Levný

69€
Nebo 13,9% z vrácené daně je-li 
přeplatek vyšší nebo roven 496€

Označuji tento balík

Zpracování žádosti 

Zákaznická podpora 

Předběžná kalkulace 

Žádosti se budeme věnovat až po 1.7., 
tedy v mimosezónním období 

Minimální poplatek účtujeme před 
podáním žádosti

Nízká cena je pro vás rozhodující a 
nevadí vám na daně počkat déle.

Minimální poplatek

Záruka 
nejnižší 

ceny

Příklad: Pokud je Váš přeplatek 1 004 €, 
poplatek bude 139,56 €.

Obsahuje:

Oblíbený

79€
Nebo 15,9% z vrácené daně je-li 
přeplatek vyšší nebo roven 497€

Poplatek platíte až po získání daní, 
avšak přílohy si musíte získat sami.

Označuji tento balík

Minimální poplatek

Zaplaťte 
až po 

získání 
daní

Příklad: Pokud je Váš přeplatek 1 004 €, 
poplatek bude 159,64 €.

Poplatek až po získání rozhodnutí ze 
zahraničního daňového úřadu 

Listová korespondence s úřady až do 
získání rozhodnutí ze zahraničního 
úřadu 

Telefonické konzultace se 
zahraničními úřady až do získání 
rozhodnutí 

Žádosti se budeme věnovat během 
10 pracovních dnů od jejího přijetí

Obsahuje to, co Levný a navíc:

Prémiový

87€
Nebo 18,9% z vrácené daně je-li 
přeplatek vyšší nebo roven 460€

Získáte podporu při získání příloh a vaše 
žádost je zpracována co najrychleji

Označuji tento balík

Obsahuje to, co Oblíbený a navíc:

Žádosti se budeme věnovat během 
1 až 5 pracovních dnů od jejího přijetí 

Vyžádání 1 formuláře E9 (EU/EER)* 

Vyžádání 1 chybějícího dokumentu 
od zaměstnavatele

NEJŽÁDANĚJŠÍ

Minimální poplatek

Získejte 
potřebné 

přílohy

Příklad: Pokud je Váš přeplatek 1 004 €, 
poplatek bude 189,76 €.

Ceník doplňkových služeb

za každou  
započatou 
hodinu

79,20 €
Telefonická a e-mailová konzultace s daňovým 
agentem a komunikace se zahraničním 
úřadem.

02

39,60 €Žádost o potvrzení 1 formuláře E9 (EU/EER) 
českou finanční správou (nevztahuje se na 
balík Prémiový)

01 za úkon39,60 €Vyžádání 1 chybějícího potvrzení od 
zaměstnavatelů nebo úřadů.

03

VÁŠ PODPIS

X
Účtujeme Vám jen jeden poplatek, a to buď minimální, nebo procentuální podle výše vrácených daní. 

Ceník Nizozemsko 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. 

V případě zájmu bude přepočet poplatku na české koruny na základě aktuálního kurzu České národní banky. 
Podmínky akce Záruka nejnižší ceny: https://tj-legal.cz/dokumentacia-ku-gdpr/podminky-akce-zaruka-nejnizsi-ceny 

* Formulář EU/EWR je povinnou přílohou k žádosti o vrácení daní ze zahraničí.


