Tel: +420 29 615 0041
e-mail: kontakt@tj-legal.com

Ceník k vyřízení vrácení daní z Velké Británie*
Popis úkonu

Poplatek **

Vrácení daní z Velké Británie (minimální poplatek)***
nebo
Vrácení daní z Velké Británie (procentuální poplatek)***
Úkony spojené se zpracováním v ceně poplatku:
• zpracování žádosti o vrácení daní,
• poradenská činnost před podáním žádosti a po jejím podání,
• překlad doručených písemností a kalkulace od zahraničního daňového úřadu,
• telefonická, e-mailová a korespondenční komunikace s klientem a daňovým úřadem,
• archivace zpracované žádosti v souladu se zákonem,
• poštovní poplatky.

Zpracování daňového přiznání – Self Assessment – živnostníci / zaměstnanci***
Úkony spojené se zpracováním v ceně poplatku:
• zpracování daňového přiznání,
• poradenská činnost před podáním žádosti a po jejím podání,
• překlad doručených písemností a kalkulace od zahraničního daňového úřadu,
• telefonická, e-mailová a korespondenční komunikace s klientem a daňovým úřadem,
• archivace zpracované žádosti v souladu se zákonem,
• poštovní poplatky.

1 597 CZK
(je-li přeplatek daní nižší než
12 209 CZK nebo z důvodů
uvedených v obchodných
podmínkách)
13,08 % z přiznané částky
(je-li přeplatek daní vyšší než
12 209 CZK)

ŽIVNOSTNÍCI
6 297 CZK
(je-li přeplatek daní nižší než
48 142 CZK nebo z důvodů
uvedených v obchodných
podmínkách)
13,08 % z přiznané částky
(je-li přeplatek daní vyšší než
48 142 CZK)
ZAMĚSTNANCI
3 197 CZK

Dodatečný poplatek za zpracování žádosti bez NI Number

1 297 CZK

Vyžádání chybějícího formuláře P60/P45 příp. jiných potvrzení od zaměstnavatelů nebo úřadů
• jiné na základě písemné dohody.

697 CZK / úkon

Odvolání proti rozhodnutím zahraničních úřadů
• v případě, že klient nesouhlasí se stanovenou výší daňového přeplatku.

1 297 CZK / úkon

Odborné poradenstvo

697 CZK za započatou půlhodinu

Jiné, zde neuvedené úkony

na základě písemné dohody

Sankce
1. upomínka (v případě neuhrazení vydané faktury ke dni splatnosti)

110 CZK

2. upomínka (v případě neuhrazení vydané faktury po uplynutí doby splatnosti 1. upomínky)

220 CZK

Smluvní pokuta

2 500 CZK

Úrok

0,05 % denně z dlužné částky

Úrok z prodlení

5 % ročně z dlužné částky

Paušální náhrada nákladů spojených s vymáháním pohledávky

1 000 CZK

Poznámky:

*

**
***

Ceník je platný od 15.11.2021, změna úkonů a poplatků vyhrazena.
Společnost TJ-Legal CZ, s.r.o. není plátcem DPH a ceny jsou uvedeny bez DPH.
Účtujeme Vám jen jeden poplatek, a to buď minimální, nebo procentuální podle výše vrácených daní.

