
Ceník

VYBERTE SI BALÍK A PODEPIŠTE SE

Levný
Nízká cena je pro vás rozhodující  
a v Nizozemsku jste odpracovali 

 jen několik měsíců.

69€

14,7%

Minimálni poplatek

nebo

Poplatek z přiznaného 
příspěvku je-li přeplatek 
vyšší nebo roven 469 €

Příklad: Pokud je přiznaný příspěvek  
1 004 €, poplatek bude 147,59 €.

Označuji tento balík

Zpracování žádosti 

Zákaznická podpora přes telefon, 
email a chat 

Předběžná kalkulace 

Žádosti se budeme věnovat během 
20 pracovních dnů od jejího přijetí 

Minimální poplatek účtujeme před 
podáním žádosti

Balík obsahuje:

Záruka nejnižší ceny

Oblíbený
Poplatek platíte až po získání 

Zorgtoeslag, avšak vašu žádost  
zpracujeme později.

78€

18,9%

Minimálni poplatek

nebo

Poplatek z přiznaného 
příspěvku je-li přeplatek 
vyšší nebo roven 413 €

Příklad: Pokud je přiznaný příspěvek  
1 004 €, poplatek bude 189,76 €.

Označuji tento balík

Poplatek až po získání Zorgtoeslag 

Telefonické konzultace se 
zahraničními úřady až do získání 
Zorgtoeslag 

Žádosti se budeme věnovať během 
10 pracovních dnů od jejího přijetí

Obsahuje to, co Levný a navíc:

Zaplaťte až po získání daní

Prémiový
Vaši žádost zpracujeme přednostně  

a odpovíme na dopisy od  
nizozemských úřadů.

87€

22,8%

Minimálni poplatek

nebo

Poplatek z přiznaného 
příspěvku je-li přeplatek 
vyšší nebo roven 382 €

Příklad: Pokud je přiznaný příspěvek  
 1 004 €, poplatek bude 228,91 €.

Označuji tento balík

Žádosti sa budeme venovať během 1 
až 5 pracovních dnů od jejího přijetí 

Listová korespondence s úřady až do 
získaní Zorgtoeslag 

Odvolání vůči rozhodnutí  
zahraničního úřadu 

Obsahuje to, co Oblíbený a navíc:

Získejte potřebné přílohy
Nejžádanější

Ceník doplňkových služeb
Telefonické a e-mailová konzultace s daňovým 
agentem a komunikace se zahraničními 
úřadem 
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93,60€ za každou  
započatou
hodinu

165,60€
nebo 18,9% z 
přiznaného 
příspěvku

Zpracování žádosti o Kindgebonden budget -
minimální poplatek

46,80€ za úkonVyžádaní 1 chýbějícího potvrzení od 
zaměstnavatelů nebo úřadů

03

Účtujeme jen jeden poplatek a to buď minimální, nebo procentuální. Získejte 5% slevu z poplatku za doručení kompletní žádosti se všemi podklady hned napoprvé. Balíček služeb si 
můžete změnit z levnějšího na dražší až do dne odeslání žádosti na úřad. O změnu je třeba požádat emailem nebo poštou. 

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

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.

VÁŠ PODPIS
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