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CENÍK NĚMECKO B2B1 

Děkujeme, že jste se rozhodli pro naši společnost. 

Nabízíme vám možnost objednat si flexibilně a nezávazně naše služby jako samostatné úkony podle vaší 
momentální potřeby formou jednorázové objednávky. 

Pokud budete potřebovat, rádi pro vás provedeme: 
 

Poradenská činnost 
Položka 

číslo Popis úkonů Poplatek2 

pc_01 Vstupní konzultace pro obchodní společnosti pro vstup na německý trh3 9 597 CZK / konzultace  

pc_02 Vstupní konzultace pro OSVČ pro vstup na německý trh 3 4 797 CZK / konzultace 

pc_03 Poradenství, konzultace pro obchodní společnost (kromě níže uvedených 
úkonů)3 1 297 CZK / za započatou půlhodinu 

pc_04 Poradenství, konzultace pro OSVČ (kromě níže uvedených úkonů)3 997 CZK / za započatou půlhodinu  

pc_05 Pomoc při vyplňování formulářů, tabulek, smluv apod. 997 CZK / za započatou půlhodinu  

 
Paušální úkony 

Položka 
číslo Popis úkonů Poplatek2 

pu_01 
Zpracování žádosti o registraci OSVČ na německém daňovém úřadě – 
Steuernummer (bez poradenství) 2 597 CZK / úkon  

pu_02 
Zpracování žádosti o registraci obchodní společnosti na německém 
daňovém úřadě – Steuernummer (bez poradenství) 3 897 CZK / úkon  

pu_03 Zpracování žádosti o vystavení dokladu o osvobození od srážkové daně – 
Freistellung (bez poradenství) 997 CZK / úkon  

pu_04 
Vyžádání elektronického podpisu ELSTER pro komunikaci s německým 
daňovým úřadem 1 297 CZK / úkon  

pu_05 
Zpracování žádosti o přihlášení a úhradu srážkové daně – Bauabzugsteuer 
(bez poradenství) 1 997 CZK / úkon 

pu_06 Zpracování žádosti o vyplacení srážkové daně Bauabzugsteuer 

2 597 CZK / úkon 
do výše vrácené částky 1 600 eur 

resp. procentuální poplatek  

6 % z vrácené částky / úkon 
z výše vrácené částky nad 1 600 eur 

 
Registrační řízení a podání výkazů u celní správy (Zoll), Soka Bau, Gerüst Bau, Handwerkskammer 

Položka 
číslo Popis úkonů Poplatek2 

rk_01 
Zpracování žádosti o registraci firmy do fondu pro dovolené Soka Bau / 
Gerüst Bau 1 997 CZK / úkon 

rk_02 
Zpracování žádosti o přihlášení zaměstnance do fondu pro dovolené Soka 
Bau / Gerüst Bau 697 CZK / úkon  

rk_03 
Minimální poplatek za zpracování měsíčního výkazu za zaměstnance 
u fondu pro dovolené Soka Bau / Gerüst Bau (3 zaměstnanci v ceně) 1 297 CZK / podání do 3 zaměstnanců  

rk_04 
Dodatečný poplatek za zpracování měsíčního výkazu za zaměstnance 
u fondu pro dovolené Soka Bau / Gerüst Bau za další zaměstnance 397 CZK / každý další zaměstnanec 

rk_05 Zpracování žádosti o registraci firmy na celní správě (Zoll) 1 997 CZK / úkon 

rk_06 
Zpracování žádosti o registraci firmy u Obchodní a průmyslové komory 
(Handwerkskammer) 

5 097 CZK / úkon 

+  externí administrativní poplatky podle okresu 
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Účetní služby 
Položka 

číslo Popis úkonů Poplatek2 

us_02 

Zpracování německého daňového přiznání pro OSVČ – 
Einkommesteuererklärung 

Úkony spojené se zpracováním daňového přiznání v ceně poplatku: 
• komunikace s externím účetním, 
• poradenská činnost před, během zpracování a po podání 

daňového přiznání – osobní, e-mailová a telefonická, 
• zpracování a zaslání daňového přiznání elektronicky a poštou, 
• překlad doručených písemností a kalkulace od zahraničního 

daňového úřadu, 
• telefonická, e-mailová a korespondenční komunikace s daňovým 

úřadem, 
• zaslání dokladů daňovému úřadu v případě došlé výzvy, 
• zpracování diet na základě kompletních dokladů. 

Upozornění: Případné odvolací řízení není zahrnuté v ceně 

Poplatek za zpracování se odvíjí od dosažené výše 
ročního obratu z Německa 

obrat do 5.000 €- 4 100 CZ / podání 

obrat do 10.000 € - 7 200 CZK / podání 

obrat do 16.000 € - 11 500 CZK / podání 

obrat do 25.000 € - 13 400 CZK / podání  

obrat do 35.000 € - 16 200 CZK / podání  

obrat do 50.000 € - 19 700 CZK / podání 

obrat do 65.000 € - 24 800 CZK / podání 

obrat do 80.000 € - 26 600 CZK / podání  

každých dalších 15.000 € obratu + 3 900 CZK  

us_03 
Příplatek za komplikovaný případ  
(po posouzení podkladů pracovníkem TJ-Legal o tom budete předem 
vyrozuměni) 

+15 % z ceny daňového přiznaní (us_02)  

us_04 Zpracování knihy jízd na základě kompletních dokladů 3 297 CZK / úkon 

us_05 
Zpracování daňového přiznání k živnostenské dani 
(Gewerbesteuererklärung) 4 797 CZK / úkon 

us_06 

Zpracování předběžné kalkulace základu daně a daňové povinnosti pro 
německé daňové přiznání pro OSVČ  
(po dodatečném doložení výdajů nebo zpracování kalkulace pouze na 
základě odhadu příjmů a výdajů k Einkommensteuererklärung) 

3 297 CZK / úkon  

us_07 
Zpracování měsíčního/kvartálního souhrnného výkazu k DPH 
(Varianta A, Umsatzsteuererklärung z utříděných dokladů – tabulka, výstup z 
účetního softwaru apod.) 

1 297 CZK / úkon 

us_08 
Zpracování měsíčního/kvartálního souhrnného výkazu k DPH  
(Varianta B, Umsatzsteuererklärung z neutříděných dokladů – faktury, 
stvrzenky apod.) 

1 297 CZK / úkon 
+ zpracování účetních dokladů – položka us_13 

us_09 
Zpracování žádosti o zrušení povinnosti podávat měsíční/kvartální 
souhrnné výkazy  1 297 CZK / úkon 

us_10 
Zpracování ročního daňového přiznání k DPH (Umsatzsteuererklärung) 
v případě, že podáváme souhrnné výkazy 1 997 CZK / úkon  

us_11 
Zpracování nulového ročního daňového přiznání k DPH 
(Umsatzsteuererklärung) 3 297 CZK / úkon 

us_12_a 
Zpracování ročního daňového přiznání k DPH (Umsatzsteuererklärung) bez 
podaných souhrnných výkazů  
(Varianta A) 

3 897 CZK / úkon 

us_12_b 
Zpracování ročního daňového přiznání k DPH (Umsatzsteuererklärung) bez 
podaných souhrnných výkazů  
(Varianta B) 

4 497 CZK / úkon 
+ zpracování účetních dokladů – položka us_13 

us_13 
Zpracování účetních dokladů (faktury, stvrzenky) k souhrnným výkazům 
DPH nebo daňovému přiznání k DPH (Umsatzsteuererklärung) 57 CZK / účetní doklad 

us_14 
Zpracování nulového ročního daňového přiznání k dani ze závislé činnosti 
(Lohnsteuererklärung) 3 297 CZK / úkon 

us_15 
Zpracování ročního daňového přiznání k dani ze závislé činnosti 
(Lohnsteuererklärung – v závislosti na objemu prací) od 15 897 CZK / podání 

us_16 
Zpracování ročního daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob 
(Körperschaftsteuererklärung – v závislosti na objemu prací) od 15 897 CZK / podání 
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Úkony proti rozhodnutím daňového úřadu 
Položka 

číslo Popis úkonů Poplatek2 

ok_01 
Žádost o zrušení povinnosti podat daňové přiznání (Erinnerung) včetně 
posouzení stavu věci a následné analýzy obsahu doručeného stanoviska 
daňového úřadu 

1 997 CZK / úkon  

ok_02 Odvolací řízení proti výzvě daňového úřadu podat daňové přiznání 5 597 CZK / 1 rok  

ok_02_a Každý další rok k Odvolacímu řízení ok_02 3 297 CZK / každý další rok 

ok_03 

Odvolání proti rozhodnutí – kalkulaci (Bescheid) – po námi podaném 
daňovém přiznání, včetně zpracování žádosti o odklad platby daně 
vypočítané daňovým úřadem a následné analýzy obsahu doručeného 
stanoviska daňového úřadu 

2 297 CZK / úkon  

ok_04 

Odvolání proti rozhodnutí – kalkulaci (Bescheid) – pokud daňové přiznání 
nebylo vůbec podáno a zároveň bude nami zpracováno a podáno, včetně 
zpracování žádosti o odklad platby daně vypočítané daňovým úřadem a 
následné analýzy obsahu doručeného stanoviska daňového úřadu 

2 897 CZK / úkon 

ok_05_a 

Odvolání proti rozhodnutí – kalkulaci (Bescheid) – po podání daňového 
přiznání jinou osobou než námi, včetně zpracování žádosti o odklad platby 
daně vypočítané daňovým úřadem a následného vyjádření po doručení 
stanoviska daňového úřadu. 

Úkony spojené se zpracováním odvolání v ceně poplatku: 
• převzetí věci a první konzultace, 
• analýza podkladů, 
• analýza podaného daňového přiznání, 
• zpracování odvolání.  

8 297 CZK / 1 daňový rok  

ok_05_b Každý další rok k Odvolacímu řízení ok_02 3 297 CZK / každý další rok  

ok_06 
Posouzení stanoviska DÚ k odvolání, které nebylo podáno námi, nebo k 
jiným písemnostem a zpracování písemné odpovědi 1 997 CZK / za začatou hodinu 

 
Doplňkové služby 

Položka 
číslo Popis úkonů Poplatek2 

ds_01 Neúřední překlad listin 397 CZK / normostrana  

ds_02 Úřední překlad listin 597 CZK / normostrana 

ds_03 Audit žádosti převzaté po jiném účetním nebo poradci 3 297 CZK / úkon  

ds_04 
Dodatečné zasílání dokumentů na daňový úřad k podaným žádostem na 
základě výzvy od daňového úřadu nebo na požádání klienta 697 CZK / podání 

ds_05 Ostatní úkony neuvedené v ceníku na základě písemné dohody 

ds_06 Balné a poplatky za přepravu (kurýr) podle platného ceníku přepravce 

 
Přednostní zpracování  

Položka 
číslo 

Popis úkonů Poplatek2 

ps_01 
Přednostní zpracování žádosti mimo pořadí do 24 hodin (po analýze 
žádosti a odsouhlasení) + 100 % 
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Sankce 

s_01 Smluvní pokuta 2 500 CZK 

s_02 Úrok 0,05 % z dlužné částky / den 

s_03 Úrok z prodlení 9 % ročně z dlužné částky 

s_04 Paušální náhrada nákladů spojených s vymáháním pohledávky 1 000 CZK 

Poznámky: 
1 Ceník je platný od 15.11.2021,, změna úkonů a poplatků vyhrazena. 
2 Společnost TJ-Legal CZ, s.r.o. není plátcem DPH a ceny jsou uvedeny bez DPH. 
3 Viz přílohu č.1 
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Příloha č. 1: Definice pojmů 

Tato příloha definuje typy poskytovaného poradenství. 

Definice pojmů: 
Komunikace – telefonická, písemná, e-mailová, osobní 
Klient – OSVČ / s. r. o. 

Vstupní konzultace pro obchodní společnosti pro vstup na německý trh  

Klient bude předem vyrozuměn, že požadovaná konzultace spadá do placeného poradenství 
• vstupní konzultace pro nové klienty-OSVČ, 
• vstupní konzultace pro nové obchodní společnosti 

Definice a vysvětlení základních pojmů: 
• stálá provozovna 
• daňová povinnost 
• konzultace ohledně náležitostí týkajících se: 

o DPH 
o daně ze mzdy 
o korporátní daně 
o daně z příjmu 
o srážkové daně 
o celní správy 
o Soka Bau / Gerüst Bau 
o Řemeslnické komory 

Placené poradenství  

Klient bude předem vyrozuměn, že dodané podklady nebo požadovaná konzultace spadají do placeného poradenství 

• podpora při vyplňování formulářů (registrační formulář, přehledy staveb, přehledy zaměstnanců), 
• telefonické ověření stavu zpracování žádosti na daňovém úřadě, 
• konzultace k žádostem o daňové číslo pro Freistellung, 
• pomoc při komunikaci s německým partnerem, např.: 

o při vyjednávání o smluvních podmínkách, 
o vyžádání chybějících podkladů 

• analýza výzev německých orgánů jako 
o Celní správa 
o Daňový úřad 
o Soka Bau / Gerüst Bau 
o HwKa 

• specifické otázky, jinde neuvedené 
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