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Ceník
Ceník online služeb Basic

Basic

749 Kč

Popis služby:
1. Pokud si zvolíte produkt BASIC, tak jednoduše vyplníte nezbytné údaje pro uskutečnění
daňového přiznání
2. Po vyplnění údajů uhradíte požadovanou částku 749 Kč a automaticky se Vám otevře
možnost stažení všech vyplněných formulářů pro FÚ v Německu a potřebných formulářů
pro FÚ v ČR včetně jednoduchého návodu
3. Zajistíte potvrzení formuláře EU/EWR na českém finančním úřadu - vše po úhradě ke
stažení v návodu
4. Odešlete nebo osobně odevzdáte formuláře finančnímu úřadu v Německu

Basic Double

999 Kč

1. Pokud si zvolíte produkt BASIC Double, tak jednoduše vyplníte nezbytné údaje pro
uskutečnění společného daňového přiznání manželů
2. Po vyplnění údajů uhradíte požadovanou částku 999 Kč a automaticky se Vám otevře
možnost stažení všech vyplněných formulářů pro FÚ v Německu a potřebných formulářů
pro FÚ v ČR včetně jednoduchého návodu
3. Zajistíte potvrzení formuláře EU/EWR na českém finančním úřadu - vše po úhradě ke
stažení v návodu
4. Odešlete nebo osobně odevzdáte formuláře finančnímu úřadu v Německu
Ceník online služeb PREMIUM

AKCE Daňové přiznání

2 799 Kč/1 rok 2 299 Kč/1 rok

Popis služby:
1. Zpracování daňového přiznání pomocí daňového poradce
2. Přibližný výpočet částky
3. Potřebná komunikace s německými úřady (s českými úřady pro získání potvrzeného
formuláře EU/EWR a popř. dalších formulářů komunikuje Objednatel sám).
4. Odeslání veškerých podkladů na FÚ v Německu.
Doplňkové služby PREMIUM
Společné daňové přiznání manželů

499 Kč/1 rok

Dvojí domácnost pro 1 daňový rok

499 Kč/1 rok

Výdaje na stravné (diety pro řidiče)

499 Kč/1 rok

Podání žádosti o daňovou třídu
Tento ceník je platný od 20.7.2022.

999 Kč
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Ceník
NOVĚ Kindergeld

3 799 Kč

Popis služby:
1. Příprava veškeré dokumentace pro podání žádosti o Kindergeld pomocí daňové poradkyně
2. Zaslání veškerých vyplněných formulářů potřebných pro české úřady, nemusíte nic
vyplňovat samostatně
3. Potřebná komunikace s Familienkasse
4. Po vyplnění osobních údajů jednoduše zvolíte počet dětí a následně uhradíte požadovanou
částku za službu pomocí platební brány.
5. Po uhrazení obdržíte e-mail, ve kterém bude podrobně popsáno, co je potřeba doložit ke
zpracování služby. Formuláře E401 A E411 obdržíte již vyplněné k pohodlnému vyřízení na
Úřadu práce ČR.
6. Do následujícího pracovního dne Vás budeme telefonicky kontaktovat a dohodneme se
společně na dalším postupu.

Tento ceník je platný od 20.7.2022.

