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Upozornění 
 
 

Všechny služby společnosti Neotax s.r.o. Se řídí tímto ceníkem pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. 
 

Vyhrazujeme si právo změnit, přidat nebo odebrat služby v tomto ceníku. 
 

V případech, kdy dochází k převodu měny, aplikujeme poplatky na převod naší banky nebo aplikujeme naše vlastní dle tohoto 
ceníku. Datum směny nemusí odpovídat datumu, který je uveden u dané transakce, jelikož směna se může provádět předem a 
2-14 dní pro zabezpečení clearingu je nutný.   

 
Tento ceník nezohledňuje případné slevy, které se aplikují pomocí slevových kupónů nebo individuálně.  

 
Tento ceník se vztahuje na služby poskytované společností Neotax s.r.o. na přímo. V některých situacích, poplatky mohou být 
vyšší, pokud jsou služby poskytované přes partnerské organizace.  
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Důležité body a aktualizace 
proUser nebo proBusiness verze? Jaký je v tom rozdíl… 
 
Všechny naše služby jsou poskytovány v proUser verzi. “Pro” 
znamená profi a proUser znamená, že daná služba je 
primárně určena pro standardního uživatele, většinou v 
lokálním jazyce bez speciálních požadavků.  
 
Mnoho našich služeb je nabízeno v proBusiness verzi. Opět, 
Pro znamená profi a proBusiness znamená, že tyto služby 
jsou vylepšeny z některého hlediska. Může se jednat o cizí 
jazyk, v kterém jsou poskytovány nebo mohou být šity na 
míru některé potřebě. Celá služba je orientována více na 
potřeby větších společnosti a náročnějších zákazníků.  
 

 
Udělám si sám online 

 
Pokud vidíte logo DIY, znamená to, že si zvládnete zpracovat 
formulář úplně sámi. To neznamená, že Vám nejsme k 
dispozici pro případné otázky. Ke službě se dostanete 
pohodlně přes naše stránky, vyplníte vše potřebné a získáte 
požadované daňový formulář bez stresu. 
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 Služby v daných zemích 

Austria - Rakousko 
 

Č. 
Austria - Rakousko 

Kategorie  DIY available  Varianta služby 
Cena / bez DPH 

(proBusiness verze) 
Cena / bez DPH 

(proUser verze) 

1 
tar_ex_al1 

Daňové 
přiznání pro 

expaty 

 
Udělám si sám online 

BASIC  N/A  19EUR / 15.70EUR 
/rok 

2 
tar_ex_z21    PREMIUM  plus 20 % from proUser verze 

(applicable for employers) 
39EUR + 9 % z přeplatku 
/rok, splatné po obdržení přeplatku 

3 
tar_ex_al3    VIP  plus 20 % from proUser verze 

(applicable for employers) 
480EUR / 396.69EUR 

/případ 

4 
tar_ex_al4   

PRECALC 
(pokud neni BASIC k 

dispozici) 
N/A  5EUR / 4.13EUR 

/rok 

5 
tar_ex_al5    CONSULT  N/A  99EUR / 81.82EUR 

/případ 

6 
sup_ch_pr1 

Dětské 
přídavky    PREMIUM  N/A  99EUR + 9 % z přeplatku 

/rok, splatné po obdržení přeplatku 

7 
sup_do_rp1 

Služby s 
dokumenty 

 
NAHRAZENÍ 

DOKUMENTU 
(detail) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/dokument 

8 
sup_do_tr1    PŘEKLAD  30EUR / 24.79EUR 

/normostrana 
25EUR / 20.66EUR 

/normostrana 
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9 
sup_mo_rf1 

Převod peněz 

 
PŘEVOD 

PŘEPLATKU VE 
VŠECH MĚNÁCH 

N/A 
0.4 % / 0.33 % 

/z převáděné částky 
minimálně 9.9EUR / 8.18EUR  

10 
sup_mo_rf2   

DODATEČNÝ 
POPLATEK ZA 

PŘEVOD 
PŘEPLATKU V 

MĚNĚ MIMO SEPA 

N/A 
0.2 % / 0.17 % 

/z převáděné částky 
minimálně 9.9EUR / 8.18EUR  

11 
sup_mo_sp

r 
  SMĚNA MĚNY  N/A  2.6 % 

12 
sup_mo_tp

a 
 

PŘEVOD NA 
BANKOVNÍ ÚČET 
TŘETÍCH STRAN 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/převod 

13 
sup_to_rel1 

Kontakt s 
finančním 

úřadem 

 

VŠEOBECNÉ 
ZASTUPOVÁNÍ 
(pokud není součástí 
vybraného  balíčku; 

hodinová sazba může být 
vyžadována pro další 

činnosti) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/rok 

14 
sup_to_rel2    ODVOLÁNÍ PROTI 

ROZHODNUTÍ  N/A  35EUR / 28.93EUR 
/odvolání 

15 
sup_to_rel3   

KOMUNIKACE S 
FINANČNÍM 

ÚŘADEM 
(pokud není součástí 

daného balíčku) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/událost 

16 
sup_to_rel4   

DAŇOVÉ 
PORADENSTVÍ 
(pokud vyžadováno) 

180EUR / 148.76EUR  80EUR / 66.12EUR 
/hodina 
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Belgium - Belgie 
 

Č. 
Belgium - Belgie  Kategorie  DIY available  Varianta služby 

Cena / bez DPH 

(proBusiness verze) 
Cena / bez DPH 

(proUser verze) 

17 
tar_ex_z31 

Daňové 
přiznání pro 

expaty 

  PREMIUM  plus 20 % from proUser verze 
(applicable for employers) 

39EUR + 12 % z přeplatku 
/rok, splatné po obdržení přeplatku 

18 
tar_ex_al3    VIP  plus 20 % from proUser verze 

(applicable for employers) 
480EUR / 396.69EUR 

/případ 

19 
tar_ex_al4   

PRECALC 
(pokud neni BASIC k 

dispozici) 
N/A  5EUR / 4.13EUR 

/rok 

20 
tar_ex_al5    CONSULT  N/A  99EUR / 81.82EUR 

/případ 

21 
sup_do_rp1 

Služby s 
dokumenty 

 
NAHRAZENÍ 

DOKUMENTU 
N/A  25EUR / 20.66EUR 

/dokument 

22 
sup_do_tr1    PŘEKLAD  30EUR / 24.79EUR 

/normostrana 
25EUR / 20.66EUR 

/normostrana 

23 
sup_mo_rf1 

Převod peněz 

 
PŘEVOD 

PŘEPLATKU VE 
VŠECH MĚNÁCH 

N/A 
0.4 % / 0.33 % 

/z převáděné částky 
minimálně 9.9EUR / 8.18EUR  

24 
sup_mo_rf2   

DODATEČNÝ 
POPLATEK ZA 

PŘEVOD 
PŘEPLATKU V 

MĚNĚ MIMO SEPA 

N/A 
0.2 % / 0.17 % 

/z převáděné částky 
minimálně 9.9EUR / 8.18EUR  
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25 

sup_mo_sp
r 

  SMĚNA MĚNY  N/A  2.6 % 

26 
sup_mo_tp

a 
 

PŘEVOD NA 
BANKOVNÍ ÚČET 
TŘETÍCH STRAN 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/převod 

27 
sup_to_rel1 

Kontakt s 
finančním 

úřadem 

 

VŠEOBECNÉ 
ZASTUPOVÁNÍ 
(pokud není součástí 
vybraného  balíčku; 

hodinová sazba může být 
vyžadována pro další 

činnosti) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/rok 

28 
sup_to_rel2    ODVOLÁNÍ PROTI 

ROZHODNUTÍ  N/A  35EUR / 28.93EUR 
/odvolání 

29 
sup_to_rel3   

KOMUNIKACE S 
FINANČNÍM 

ÚŘADEM 
(pokud není součástí 

daného balíčku) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/událost 

30 
sup_to_rel4   

DAŇOVÉ 
PORADENSTVÍ 

(pokud vyžadováno po 
domluvě) 

180EUR / 148.76EUR  80EUR / 66.12EUR 
/hodina 
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Canada - Kanada 
 

Č. 
Canada - Kanada  Kategorie  DIY available  Varianta služby 

Cena / bez DPH 

(proBusiness verze) 
Cena / bez DPH 

(proUser verze) 

31 
tar_ex_z31 

Daňové 
přiznání pro 

expaty 

  PREMIUM  plus 20 % from proUser verze 
(applicable for employers) 

39EUR + 12 % z přeplatku 
/rok, splatné po obdržení přeplatku 

32 
tar_ex_al3    VIP  plus 20 % from proUser verze 

(applicable for employers) 
480EUR / 396.69EUR 

/případ 

33 
tar_ex_al4   

PRECALC 
(pokud neni BASIC k 

dispozici) 
N/A  5EUR / 4.13EUR 

/rok 

34 
tar_ex_al5    CONSULT  N/A  99EUR / 81.82EUR 

/případ 

35 
sup_do_rp1 

Služby s 
dokumenty 

 
NAHRAZENÍ 

DOKUMENTU 
(detail) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/dokument 

36 
sup_do_tr1    PŘEKLAD  30EUR / 24.79EUR 

/normostrana 
25EUR / 20.66EUR 

/normostrana 

37 
sup_mo_rf1 

Převod peněz 

 
PŘEVOD 

PŘEPLATKU VE 
VŠECH MĚNÁCH 

N/A 
0.4 % / 0.33 % 

/z převáděné částky 
minimálně 9.9EUR / 8.18EUR  

38 
sup_mo_rf2   

DODATEČNÝ 
POPLATEK ZA 

PŘEVOD 
PŘEPLATKU V 

N/A 
0.2 % / 0.17 % 

/z převáděné částky 
minimálně 9.9EUR / 8.18EUR  

 
8/43 



 

MĚNĚ MIMO SEPA 

39 
sup_mo_sp

r 
  SMĚNA MĚNY  N/A  2.6 % 

40 
sup_mo_tp

a 
 

PŘEVOD NA 
BANKOVNÍ ÚČET 
TŘETÍCH STRAN 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/převod 

41 
sup_to_rel1 

Kontakt s 
finančním 

úřadem 

 

VŠEOBECNÉ 
ZASTUPOVÁNÍ 
(pokud není součástí 
vybraného  balíčku; 

hodinová sazba může být 
vyžadována pro další 

činnosti) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/rok 

42 
sup_to_rel2    ODVOLÁNÍ PROTI 

ROZHODNUTÍ  N/A  35EUR / 28.93EUR 
/odvolání 

43 
sup_to_rel3   

KOMUNIKACE S 
FINANČNÍM 

ÚŘADEM 
(pokud není součástí 

daného balíčku) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/událost 

44 
sup_to_rel4   

DAŇOVÉ 
PORADENSTVÍ 

(pokud vyžadováno po 
domluvě) 

180EUR / 148.76EUR  80EUR / 66.12EUR 
/hodina 
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Czech Republic - Česká republika 
 

Č. 
Czech Republic - Česká republika  Kategorie  Country where 

offered  Varianta služby 
Cena / bez DPH 

(proBusiness verze) 
Cena / bez DPH 

(proUser verze) 

TAX  RETURN SERVICES 

46 
tar_re_cz1 

Daňové 
přiznání pro 

rezidenty 

 
Czech Republic - 
Česká republika 

Online daňové 
přiznání k DPFO 

  189CZK / 156.20CZK 
/přiznání 

47 

Daňové 
přiznání pro 

expaty 

BASIC   N/A 
 

 € 19.00 / € 15.70  
/rok 

48  PREMIUM 

Applicable for employers 
arranging service for its 

employes + 20 % from proUser 
verze 

 € 39 / € 32.23 

 + 20 % z obdrženého 
přeplatku 

/rok 
 
 

49  VIP  N/A  € 480.00 / € 396.69  
/rok 

50  PRECALC  N/A  € 19.00 / € 15.70  
/rok 

51  CONSULT  N/A  € 99.00 / € 81.82  
/rok 

Účetní služby 
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53 
acc_std_cz1 

Účetnictví pro 
jednotlivce 

 
Zpracování daňové 
evidence pro OSVČ 

(neplátci DPH) 

1.1EUR / 0.91EUR 
/položka 

minimálně 50EUR / 41.32EUR  

20CZK / 16.53CZK 
/položka 

minimálně 500CZK / 413.22CZK  

54 
acc_std_cz

2 
 

Zpracování daňové 
evidence pro OSVČ 

(plátci DPH) 

1.4EUR / 1.16EUR 
/položka 

minimálně 65EUR / 53.72EUR  

30CZK / 24.79CZK 
/položka 

minimálně 800 / 661.16  

55 
acc_std_cz

3 
 

Měsíční vedení 
podvojného 

účetnictví 
(neplátci DPH) 

75EUR / 61.98EUR 
/měsíc 

1000CZK / 826.45CZK 
/měsíc 

56 
acc_std_cz

4 
 

Měsíční vedení 
podvojného 

účetnictví 
(plátci DPH) 

85EUR / 70.25EUR 
/měsíc 

1500CZK / 1239.67CZK 
/měsíc 

57 
acc_std_cz

5 
  účetní položka 

(import) 
1.1EUR / 0.91EUR 

/položka 
20CZK / 16.53CZK 

/položka 

58 
acc_std_cz

6 
  účetní položka 

(manuální) 
1.4EUR / 1.16EUR 

/položka 
30CZK / 24.79CZK 

/položka 

59 
acc_std_cz

7 
 

měsíční vyúčtování 
cestovních nákladů 

(tuzemských) 

10EUR / 8.26EUR 
/položka 

200CZK / 165.29CZK 
/položka 

60 
acc_std_cz

8 
 

měsíční vyúčtování 
cestovních nákladů 

(zahraniční) 

10EUR / 8.26EUR 
/položka 

250CZK / 206.61CZK 
/položka 

61 
acc_std_cz

9 
  rekonstrukce 

účetnictví 
1.8EUR / 1.49EUR 

/položka 
40CZK / 33.06CZK 

/položka 

62 
acc_std_cz1  

rekonstrukce 
účetnictví 

1.5EUR / 1.24EUR 
/položka 

30CZK / 24.79CZK 
/položka 
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0  (opakující se položky) 

63 
acc_std_cz

23 
 

Finanční výkazy 
včetně poznámek k 

účetní závěrce 

200EUR / 165.29EUR 
/přiznání 

3500CZK / 2892.56CZK 
/přiznání 

64 
acc_std_cz

24 
 

Inventůra a analýza 
účetních položek 

dle potřeby 

45EUR / 37.19EUR 
/hodina 

600CZK / 495.87CZK 
/hodina 

65 
acc_std_cz1

1 
Silniční daň    daňové přiznání k 

silniční dani 

15EUR / 12.40EUR 
/auto 

minimálně 45EUR / 37.19EUR  

250CZK / 206.61CZK 
/auto 

minimálně 600CZK / 495.87CZK  

66 
acc_std_cz1

3 

DPH 

  daňové přiznání k 
DPH 

75EUR / 61.98EUR 
/přiznání 

1400CZK / 1157.02 CZK 
/přiznání 

67 
acc_std_cz

25 
 

Kontrolní  a 
souhrnné hlášení 

DPH 
(separátní položka je 

unikátní DIČ pro souhrnné 
hlášení a faktura nad 

hodnotu 10 000Kč pro 
kontrolní hlášení) 

4EUR / 3.31EUR 
/položka 

minimálně 52EUR / 42.98EUR  

90CZK / 74.38CZK 
/položka 

minimálně 1170CZK / 966.94CZK  

68 
acc_std_cz

27 
 

Výpis z evidence 
pro účely daně z 
přidané hodnoty 

podle § 92a zákona 
o DPH 

40EUR / 33.06EUR 
/přiznání 

600CZK / 495.87CZK 
/přiznání 

69 
acc_std_cz

29 
  Registrace k DPH  350EUR / 289.26EUR 

/registrace 
3500CZK / 2892.56CZK 

/registrace 

70 
acc_std_cz1

4 
Odklad daní 

 
Odklad daňového 
přiznání daňovým 

80EUR / 66.12EUR 
/přiznání 

1890CZK / 1561.98CZK 
/přiznání 
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poradcem k dani z 
příjmů 

(fyzická osoba) 

71 
acc_std_cz1

5 
 

Odklad daňového 
přiznání daňovým 
poradcem k dani z 

příjmů 
(právnická osoba) 

150EUR / 123.97EUR 
/přiznání 

2990CZK / 2471.07CZK 
/přiznání 

72 
acc_std_cz1

6 

Daňové 
přiznání 

 
Daňové přiznání k 

DPPO 
250EUR / 206.61EUR 

/přiznání 
5000CZK / 4132.23CZK 

/přiznání 

73 
acc_std_cz1

7 
 

Daňové přiznání k 
DPFO 

(příjmy pouze OSVČ) 

100EUR / 82.64EUR 
/přiznání 

1800CZK / 1487.60CZK 
/přiznání 

74 
acc_std_cz1

8 
 

Daňové přiznání k 
DPFO 

(příjmy pouze ze 
zaměstnání) 

100EUR / 82.64EUR 
/přiznání 

1800CZK / 1487.60CZK 
/přiznání 

75 
acc_std_cz

30 
 

Daňové přiznání k 
DPFO 
(ostatní) 

150EUR / 123.97EUR 
/přiznání 

3000CZK / 2479.34CZK 
/přiznání 

76 
acc_std_cz

29 
  Registrace k DPH  350EUR / 289.26EUR 

/registrace 
3500CZK / 2892.56CZK 

/registrace 

77 
acc_std_cz1

9 
 

Daňové přiznání k 
dani z nabytí 
nemovitosti 

100EUR / 82.64EUR 
/přiznání 

2000CZK / 1652.89CZK 
/přiznání 

78 
acc_std_cz

28 
  Daňové přiznání k 

dan z nemovitosti 
100EUR / 82.64EUR 

/nemovitost 
2000CZK / 1652.89CZK 

/nemovitost 
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79 
acc_std_cz

20 
 

Roční přehled pro 
Správu sociálního 
zabezpečení pro 

OSVČ 

30EUR / 24.79EUR 
/přiznání 

600CZK / 495.87CZK 
/přiznání 

80 
acc_std_cz

21 
 

Roční přehled pro 
zdravotní 

pojišťovny pro 
OSVČ 

30EUR / 24.79EUR 
/přiznání 

600CZK / 495.87CZK 
/přiznání 

81 
acc_std_cz

22 
  Výkaz zisků a ztrát 

(právnická osoba) 
150EUR / 123.97EUR 

/přiznání 
3000CZK / 2479.34CZK 

/přiznání 

Doplňkové služby 

83 
sup_do_rp1 

Služby s 
dokumenty 

 
NAHRAZENÍ 

DOKUMENTU 
(detail) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/dokument 

84 
sup_do_tr1    PŘEKLAD  30EUR / 24.79EUR 

/normostrana 
25EUR / 20.66EUR 

/normostrana 

85 
sup_mo_rf1 

Převod peněz 

 
PŘEVOD 

PŘEPLATKU VE 
VŠECH MĚNÁCH 

N/A 
0.4 % / 0.33 % 

/z převáděné částky 
minimálně 9.9EUR / 8.18EUR  

86 
sup_mo_rf2   

DODATEČNÝ 
POPLATEK ZA 

PŘEVOD 
PŘEPLATKU V 

MĚNĚ MIMO SEPA 

N/A 
0.2 % / 0.17 % 

/z převáděné částky 
minimálně 9.9EUR / 8.18EUR  

87 
sup_mo_sp

r 
  SMĚNA MĚNY  N/A  2.6 % 
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88 
sup_mo_tp

a 
 

PŘEVOD NA 
BANKOVNÍ ÚČET 
TŘETÍCH STRAN 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/převod 

89 
sup_to_rel1 

Kontakt s 
finančním 

úřadem 

 

VŠEOBECNÉ 
ZASTUPOVÁNÍ 
(pokud není součástí 
vybraného  balíčku; 

hodinová sazba může být 
vyžadována pro další 

činnosti) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/rok 

90 
sup_to_rel2    ODVOLÁNÍ PROTI 

ROZHODNUTÍ  N/A  35EUR / 28.93EUR 
/odvolání 

91 
sup_to_rel3   

KOMUNIKACE S 
FINANČNÍM 

ÚŘADEM 
(pokud není součástí 

daného balíčku) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/událost 

92 
sup_to_rel4   

DAŇOVÉ 
PORADENSTVÍ 

(pokud vyžadováno po 
domluvě) 

180EUR / 148.76EUR  80EUR / 66.12EUR 
/hodina 
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Germany - Německo 
 

Č. 
Germany - Německo  Kategorie  DIY available  Varianta služby 

Cena / bez DPH 

(proBusiness verze) 
Cena / bez DPH 

(proUser verze) 

93 
tar_ex_al1 

Daňové 
přiznání pro 

expaty 

 
Udělám si sám online 

BASIC  N/A  19EUR / 15.70EUR 
/rok 

94 
tar_ex_z21    PREMIUM  plus 20 % from proUser verze 

(applicable for employers) 
39EUR + 9 % z přeplatku 
/rok, splatné po obdržení přeplatku 

95 
tar_ex_al3    VIP  plus 20 % from proUser verze 

(applicable for employers) 
480EUR / 396.69EUR 

/případ 

96 
tar_ex_al4   

PRECALC 
(pokud neni BASIC k 

dispozici) 
N/A  5EUR / 4.13EUR 

/rok 

97 
tar_ex_al5    CONSULT  N/A  99EUR / 81.82EUR 

/případ 

98 
sup_ch_pr1 

Dětské 
přídavky    PREMIUM  N/A  99EUR + 9 % z přeplatku 

/rok, splatné po obdržení přeplatku 

99 
sup_do_rp1 

Služby s 
dokumenty 

 
NAHRAZENÍ 

DOKUMENTU 
(detail) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/dokument 

100 
sup_do_tr1    PŘEKLAD  30EUR / 24.79EUR 

/normostrana 
25EUR / 20.66EUR 

/normostrana 

 
16/43 



 

101 
sup_mo_rf1 

Převod peněz 

 
PŘEVOD 

PŘEPLATKU VE 
VŠECH MĚNÁCH 

N/A 
0.4 % / 0.33 % 

/z převáděné částky 
minimálně 9.9EUR / 8.18EUR  

102 
sup_mo_rf2   

DODATEČNÝ 
POPLATEK ZA 

PŘEVOD 
PŘEPLATKU V 

MĚNĚ MIMO SEPA 

N/A 
0.2 % / 0.17 % 

/z převáděné částky 
minimálně 9.9EUR / 8.18EUR  

103 
sup_mo_sp

r 
  SMĚNA MĚNY  N/A  2.6 % 

104 
sup_mo_tp

a 
 

PŘEVOD NA 
BANKOVNÍ ÚČET 
TŘETÍCH STRAN 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/převod 

105 
sup_to_rel1 

Kontakt s 
finančním 

úřadem 

 

VŠEOBECNÉ 
ZASTUPOVÁNÍ 
(pokud není součástí 
vybraného  balíčku; 

hodinová sazba může být 
vyžadována pro další 

činnosti) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/rok 

106 
sup_to_rel2    ODVOLÁNÍ PROTI 

ROZHODNUTÍ  N/A  35EUR / 28.93EUR 
/odvolání 

107 
sup_to_rel3   

KOMUNIKACE S 
FINANČNÍM 

ÚŘADEM 
(pokud není součástí 

daného balíčku) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/událost 

108 
sup_to_rel4   

DAŇOVÉ 
PORADENSTVÍ 
(pokud vyžadováno) 

180EUR / 148.76EUR  80EUR / 66.12EUR 
/hodina 
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Ireland - Irsko 
 

Č. 
Ireland - Irsko  Kategorie  DIY available  Varianta služby 

Cena / bez DPH 

(proBusiness verze) 
Cena / bez DPH 

(proUser verze) 

109 
tar_ex_z21 

Daňové 
přiznání pro 

expaty 

  PREMIUM  plus 20 % from proUser verze 
(applicable for employers) 

39EUR + 9 % z přeplatku 
/rok, splatné po obdržení přeplatku 

110 
tar_ex_al3    VIP  plus 20 % from proUser verze 

(applicable for employers) 
480EUR / 396.69EUR 

/případ 

111 
tar_ex_al4   

PRECALC 
(pokud neni BASIC k 

dispozici) 
N/A  5EUR / 4.13EUR 

/rok 

112 
tar_ex_al5    CONSULT  N/A  99EUR / 81.82EUR 

/případ 

113 
sup_do_rp1 

Služby s 
dokumenty 

 
NAHRAZENÍ 

DOKUMENTU 
(detail) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/dokument 

114 
sup_do_tr1    PŘEKLAD  30EUR / 24.79EUR 

/normostrana 
25EUR / 20.66EUR 

/normostrana 

115 
sup_mo_rf1 

Převod peněz 

 
PŘEVOD 

PŘEPLATKU VE 
VŠECH MĚNÁCH 

N/A 
0.4 % / 0.33 % 

/z převáděné částky 
minimálně 9.9EUR / 8.18EUR  

116 
sup_mo_rf2   

DODATEČNÝ 
POPLATEK ZA 

PŘEVOD 
PŘEPLATKU V 

MĚNĚ MIMO SEPA 

N/A 
0.2 % / 0.17 % 

/z převáděné částky 
minimálně 9.9EUR / 8.18EUR  
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117 

sup_mo_sp
r 

  SMĚNA MĚNY  N/A  2.6 % 

118 
sup_mo_tp

a 
 

PŘEVOD NA 
BANKOVNÍ ÚČET 
TŘETÍCH STRAN 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/převod 

119 
sup_to_rel1 

Kontakt s 
finančním 

úřadem 

 

VŠEOBECNÉ 
ZASTUPOVÁNÍ 
(pokud není součástí 
vybraného  balíčku; 

hodinová sazba může být 
vyžadována pro další 

činnosti) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/rok 

120 
sup_to_rel2    ODVOLÁNÍ PROTI 

ROZHODNUTÍ  N/A  35EUR / 28.93EUR 
/odvolání 

121 
sup_to_rel3   

KOMUNIKACE S 
FINANČNÍM 

ÚŘADEM 
(pokud není součástí 

daného balíčku) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/událost 

122 
sup_to_rel4   

DAŇOVÉ 
PORADENSTVÍ 

(pokud vyžadováno po 
domluvě) 

180EUR / 148.76EUR  80EUR / 66.12EUR 
/hodina 
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Italy - Itálie 
 

Č. 
Italy - Itálie  Kategorie  DIY available  Varianta služby 

Cena / bez DPH 

(proBusiness verze) 
Cena / bez DPH 

(proUser verze) 

123 
tar_ex_z51 

Daňové 
přiznání pro 

expaty 

  PREMIUM  plus 20 % from proUser verze 
(applicable for employers) 

99EUR + 45 % z přeplatku 
/rok, splatné po obdržení přeplatku 

124 
tar_ex_al3    VIP  plus 20 % from proUser verze 

(applicable for employers) 
480EUR / 396.69EUR 

/případ 

125 
tar_ex_al4   

PRECALC 
(pokud neni BASIC k 

dispozici) 
N/A  5EUR / 4.13EUR 

/rok 

126 
tar_ex_al5    CONSULT  N/A  99EUR / 81.82EUR 

/případ 

127 
sup_do_rp1 

Služby s 
dokumenty 

 
NAHRAZENÍ 

DOKUMENTU 
(detail) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/dokument 

128 
sup_do_tr1    PŘEKLAD  30EUR / 24.79EUR 

/normostrana 
25EUR / 20.66EUR 

/normostrana 

129 
sup_mo_rf1 

Převod peněz 

 
PŘEVOD 

PŘEPLATKU VE 
VŠECH MĚNÁCH 

N/A 
0.4 % / 0.33 % 

/z převáděné částky 
minimálně 9.9EUR / 8.18EUR  

130 
sup_mo_rf2   

DODATEČNÝ 
POPLATEK ZA 

PŘEVOD 
PŘEPLATKU V 

N/A 
0.2 % / 0.17 % 

/z převáděné částky 
minimálně 9.9EUR / 8.18EUR  

 
20/43 



 

MĚNĚ MIMO SEPA 

131 
sup_mo_sp

r 
  SMĚNA MĚNY  N/A  2.6 % 

132 
sup_mo_tp

a 
 

PŘEVOD NA 
BANKOVNÍ ÚČET 
TŘETÍCH STRAN 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/převod 

133 
sup_to_rel1 

Kontakt s 
finančním 

úřadem 

 

VŠEOBECNÉ 
ZASTUPOVÁNÍ 
(pokud není součástí 
vybraného  balíčku; 

hodinová sazba může být 
vyžadována pro další 

činnosti) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/rok 

134 
sup_to_rel2    ODVOLÁNÍ PROTI 

ROZHODNUTÍ  N/A  35EUR / 28.93EUR 
/odvolání 

135 
sup_to_rel3   

KOMUNIKACE S 
FINANČNÍM 

ÚŘADEM 
(pokud není součástí 

daného balíčku) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/událost 

136 
sup_to_rel4   

DAŇOVÉ 
PORADENSTVÍ 

(pokud vyžadováno po 
domluvě) 

180EUR / 148.76EUR  80EUR / 66.12EUR 
/hodina 
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Luxembourg - Lucembursko 
 

Č. 
Luxembourg  Kategorie  DIY available  Varianta služby 

Cena / bez DPH 

(proBusiness verze) 
Cena / bez DPH 

(proUser verze) 

137 
tar_ex_z31 

Daňové 
přiznání pro 

expaty 

  PREMIUM  plus 20 % from proUser verze 
(applicable for employers) 

39EUR + 12 % z přeplatku 
/rok, splatné po obdržení přeplatku 

138 
tar_ex_al3    VIP  plus 20 % from proUser verze 

(applicable for employers) 
480EUR / 396.69EUR 

/případ 

139 
tar_ex_al4   

PRECALC 
(pokud neni BASIC k 

dispozici) 
N/A  5EUR / 4.13EUR 

/rok 

140 
tar_ex_al5    CONSULT  N/A  99EUR / 81.82EUR 

/případ 

141 
sup_do_rp1 

Služby s 
dokumenty 

 
NAHRAZENÍ 

DOKUMENTU 
(detail) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/dokument 

142 
sup_do_tr1    PŘEKLAD  30EUR / 24.79EUR 

/normostrana 
25EUR / 20.66EUR 

/normostrana 

143 
sup_mo_rf1 

Převod peněz 

 
PŘEVOD 

PŘEPLATKU VE 
VŠECH MĚNÁCH 

N/A 
0.4 % / 0.33 % 

/z převáděné částky 
minimálně 9.9EUR / 8.18EUR  

144 
sup_mo_rf2   

DODATEČNÝ 
POPLATEK ZA 

PŘEVOD 
PŘEPLATKU V 

N/A 
0.2 % / 0.17 % 

/z převáděné částky 
minimálně 9.9EUR / 8.18EUR  
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MĚNĚ MIMO SEPA 

145 
sup_mo_sp

r 
  SMĚNA MĚNY  N/A  2.6 % 

146 
sup_mo_tp

a 
 

PŘEVOD NA 
BANKOVNÍ ÚČET 
TŘETÍCH STRAN 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/převod 

147 
sup_to_rel1 

Kontakt s 
finančním 

úřadem 

 

VŠEOBECNÉ 
ZASTUPOVÁNÍ 
(pokud není součástí 
vybraného  balíčku; 

hodinová sazba může být 
vyžadována pro další 

činnosti) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/rok 

148 
sup_to_rel2    ODVOLÁNÍ PROTI 

ROZHODNUTÍ  N/A  35EUR / 28.93EUR 
/odvolání 

149 
sup_to_rel3   

KOMUNIKACE S 
FINANČNÍM 

ÚŘADEM 
(pokud není součástí 

daného balíčku) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/událost 

150 
sup_to_rel4   

DAŇOVÉ 
PORADENSTVÍ 

(pokud vyžadováno po 
domluvě) 

180EUR / 148.76EUR  80EUR / 66.12EUR 
/hodina 
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Netherlands - Holandsko 
 

Č. 
Netherlands - Holandsko  Kategorie  DIY available  Varianta služby 

Cena / bez DPH 

(proBusiness verze) 
Cena / bez DPH 

(proUser verze) 

151 
tar_ex_z31 

Daňové 
přiznání pro 

expaty 

  PREMIUM  plus 20 % from proUser verze 
(applicable for employers) 

39EUR + 12 % z přeplatku 
/rok, splatné po obdržení přeplatku 

152 
tar_ex_al3    VIP  plus 20 % from proUser verze 

(applicable for employers) 
480EUR / 396.69EUR 

/případ 

153 
tar_ex_al4   

PRECALC 
(pokud neni BASIC k 

dispozici) 
N/A  5EUR / 4.13EUR 

/rok 

154 
tar_ex_al5    CONSULT  N/A  99EUR / 81.82EUR 

/případ 

155 
sup_do_rp1 

Služby s 
dokumenty 

 
NAHRAZENÍ 

DOKUMENTU 
(detail) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/dokument 

156 
sup_do_tr1    PŘEKLAD  30EUR / 24.79EUR 

/normostrana 
25EUR / 20.66EUR 

/normostrana 

157 
sup_mo_rf1 

Převod peněz 

 
PŘEVOD 

PŘEPLATKU VE 
VŠECH MĚNÁCH 

N/A 
0.4 % / 0.33 % 

/z převáděné částky 
minimálně 9.9EUR / 8.18EUR  

158 
sup_mo_rf2   

DODATEČNÝ 
POPLATEK ZA 

N/A  0.2 % / 0.17 % 
/z převáděné částky 
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PŘEVOD 
PŘEPLATKU V 

MĚNĚ MIMO SEPA 

minimálně 9.9EUR / 8.18EUR  

159 
sup_mo_sp

r 
  SMĚNA MĚNY  N/A  2.6 % 

160 
sup_mo_tp

a 
 

PŘEVOD NA 
BANKOVNÍ ÚČET 
TŘETÍCH STRAN 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/převod 

161 
sup_to_rel1 

Kontakt s 
finančním 

úřadem 

 

VŠEOBECNÉ 
ZASTUPOVÁNÍ 
(pokud není součástí 
vybraného  balíčku; 

hodinová sazba může být 
vyžadována pro další 

činnosti) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/rok 

162 
sup_to_rel2    ODVOLÁNÍ PROTI 

ROZHODNUTÍ  N/A  35EUR / 28.93EUR 
/odvolání 

163 
sup_to_rel3   

KOMUNIKACE S 
FINANČNÍM 

ÚŘADEM 
(pokud není součástí 

daného balíčku) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/událost 

164 
sup_to_rel4   

DAŇOVÉ 
PORADENSTVÍ 

(pokud vyžadováno po 
domluvě) 

180EUR / 148.76EUR  80EUR / 66.12EUR 
/hodina 

 
 

 
25/43 



 

Poland - Polsko 
 

Č. 
Poland - Polsko  Kategorie  DIY available  Varianta služby 

Cena / bez DPH 

(proBusiness verze) 
Cena / bez DPH 

(proUser verze) 

165 
tar_ex_z41 

Daňové 
přiznání pro 

expaty 

  PREMIUM  plus 20 % from proUser verze 
(applicable for employers) 

39EUR + 20 % z přeplatku 
/rok, splatné po obdržení přeplatku 

166 
tar_ex_al3    VIP  plus 20 % from proUser verze 

(applicable for employers) 
480EUR / 396.69EUR 

/případ 

167 
tar_ex_al4   

PRECALC 
(pokud neni BASIC k 

dispozici) 
N/A  5EUR / 4.13EUR 

/rok 

168 
tar_ex_al5    CONSULT  N/A  99EUR / 81.82EUR 

/případ 

169 
sup_do_rp1 

Služby s 
dokumenty 

 
NAHRAZENÍ 

DOKUMENTU 
(detail) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/dokument 

170 
sup_do_tr1    PŘEKLAD  30EUR / 24.79EUR 

/normostrana 
25EUR / 20.66EUR 

/normostrana 

171 
sup_mo_rf1 

Převod peněz 

 
PŘEVOD 

PŘEPLATKU VE 
VŠECH MĚNÁCH 

N/A 
0.4 % / 0.33 % 

/z převáděné částky 
minimálně 9.9EUR / 8.18EUR  

172 
sup_mo_rf2   

DODATEČNÝ 
POPLATEK ZA 

PŘEVOD 
PŘEPLATKU V 

N/A 
0.2 % / 0.17 % 

/z převáděné částky 
minimálně 9.9EUR / 8.18EUR  
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MĚNĚ MIMO SEPA 

173 
sup_mo_sp

r 
  SMĚNA MĚNY  N/A  2.6 % 

174 
sup_mo_tp

a 
 

PŘEVOD NA 
BANKOVNÍ ÚČET 
TŘETÍCH STRAN 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/převod 

175 
sup_to_rel1 

Kontakt s 
finančním 

úřadem 

 

VŠEOBECNÉ 
ZASTUPOVÁNÍ 
(pokud není součástí 
vybraného  balíčku; 

hodinová sazba může být 
vyžadována pro další 

činnosti) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/rok 

176 
sup_to_rel2    ODVOLÁNÍ PROTI 

ROZHODNUTÍ  N/A  35EUR / 28.93EUR 
/odvolání 

177 
sup_to_rel3   

KOMUNIKACE S 
FINANČNÍM 

ÚŘADEM 
(pokud není součástí 

daného balíčku) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/událost 

178 
sup_to_rel4   

DAŇOVÉ 
PORADENSTVÍ 

(pokud vyžadováno po 
domluvě) 

180EUR / 148.76EUR  80EUR / 66.12EUR 
/hodina 
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Slovakia - Slovensko 
 

Č. 
Slovakia  Kategorie  DIY available  Varianta služby 

Cena / bez DPH 

(proBusiness verze) 
Cena / bez DPH 

(proUser verze) 

TAX  RETURN SERVICES 

180 
tar_re_sk1 

Daňové 
přiznání pro 

rezidenty 

 
Udělám si sám online 

Online daňové 
přiznání k DPFO - 

typ A/B 
N/A  8.9EUR 

/přiznání 

181 
tar_re_sk2   

Udělám si sám online 

Daňové priznání s 
e-podáním  N/A  28.9EUR 

/přiznání 

182 
tar_re_sk3    Online vyplnění s 

učetní - typ A/B  N/A  35EUR 
/přiznání 

183 
tar_re_sk4   

Udělám si sám online 

Online formulář: 
silniční daň  N/A  3.9EUR 

/přiznání 

184 
tar_re_sk5   

Udělám si sám online 

Online formulář: 
silniční daň + 

elektronické podání 
N/A  23.9EUR 

/přiznání 

185 
tar_re_sk6   

Udělám si sám online 

Odklad daňového 
přiznání  N/A  2.9EUR 

/přiznání 
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186 
tar_re_sk10   

Udělám si sám online 

Odklad daňového 
přiznání s 

e-podáním 
N/A  22.9EUR 

/přiznání 

187 
tar_re_sk7   

Udělám si sám online 

E-dokumenty  N/A  14.9EUR 
/přiznání 

188 
tar_re_sk8   

Udělám si sám online 

Účetní závěrka - 
jednoduché 

účetnictví 
N/A  4.9EUR 

/přiznání 

189 
tar_re_sk9   

Udělám si sám online 

Registrace k DPH  N/A  2.9EUR 
/registrace 

190 
tar_re_sk11   

 
Udělám si sám online 

Online daňove 
přiznání k DPH  N/A  5.9EUR 

/přiznání 

191 
tar_re_sk12   

 
Udělám si sám online 

Online daňové 
přiznání pro 

právnické osoby 
N/A  8.9EUR 

/přiznání 

192 
tar_re_sk13     

Ručně zpracované 
daňové přiznání - 

typ A 
N/A  29EUR 

/přiznání 

193 
tar_re_sk15     

Ručně zpracované 
daňové přiznání - 

typ B 
N/A  34EUR 

/přiznání 

194 
Daňové 

přiznání pro 
expaty 

  BASIC   N/A 
 

 € 19.00 / € 15.70  
/rok 
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195    PREMIUM 

Applicable for employers 
arranging service for its 

employes + 20 % from proUser 
verze 

 € 39 / € 32.23 

 + 20 % z obdrženého 
přeplatku 

/rok 
 
 

196    VIP  N/A  € 480.00 / € 396.69  
/rok 

197    PRECALC  N/A  € 19.00 / € 15.70  
/rok 

198    CONSULT  N/A  € 99.00 / € 81.82  
/rok 

Doplňkové služby 

204 

Služby s 
dokumenty 

  REPLACEMENT 
(detail)  N/A  € 25.00 / € 20.66  

/dokument 

205    TRANSLATION  N/A  € 25.00 / € 20.66  
/normostrana 

206 
sup_mo_rf1 

Převod peněz 

 
PŘEVOD 

PŘEPLATKU VE 
VŠECH MĚNÁCH 

N/A 
0.4 % / 0.33 % 

/z převáděné částky 
minimálně 9.9EUR / 8.18EUR  

207 
sup_mo_rf2   

DODATEČNÝ 
POPLATEK ZA 

PŘEVOD 
PŘEPLATKU V 

MĚNĚ MIMO SEPA 

N/A 
0.2 % / 0.17 % 

/z převáděné částky 
minimálně 9.9EUR / 8.18EUR  

208 
sup_mo_sp

r 
  SMĚNA MĚNY  N/A  2.6 % 

 
30/43 



 

209 
sup_mo_tp

a 
 

PŘEVOD NA 
BANKOVNÍ ÚČET 
TŘETÍCH STRAN 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/převod 

210 

Kontakt s 
finančním 

úřadem 

 
GENERAL 

REPRESENTATION 
(if not part of selected 

package) 
N/A  € 25.00 / € 20.66  

/rok 

211    APPEAL TO 
DECISION  N/A  € 35.00 / € 28.93  

/odvolání 

212   
COMMUNICATION 
WITH TAX OFFICE 

(if not part of selected 
package) 

N/A  € 25.00 / € 20.66  
/událost 

213    TAX CONSULTANCY 
(if specifically requested) 

€ 180.00 / € 148.76  
/hodina 

€ 80.00 / € 66.12  
/hodina 
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Spain - Španělsko 
 

Č. 
Spain - Španělsko  Kategorie  DIY available  Varianta služby 

Cena / bez DPH 

(proBusiness verze) 
Cena / bez DPH 

(proUser verze) 

214 
tar_ex_z51 

Daňové 
přiznání pro 

expaty 

  PREMIUM  plus 20 % from proUser verze 
(applicable for employers) 

99EUR + 45 % z přeplatku 
/rok, splatné po obdržení přeplatku 

215 
tar_ex_al3    VIP  plus 20 % from proUser verze 

(applicable for employers) 
480EUR / 396.69EUR 

/případ 

216 
tar_ex_al4   

PRECALC 
(pokud neni BASIC k 

dispozici) 
N/A  5EUR / 4.13EUR 

/rok 

217 
tar_ex_al5    CONSULT  N/A  99EUR / 81.82EUR 

/případ 

218 
sup_do_rp1 

Služby s 
dokumenty 

 
NAHRAZENÍ 

DOKUMENTU 
(detail) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/dokument 

219 
sup_do_tr1    PŘEKLAD  30EUR / 24.79EUR 

/normostrana 
25EUR / 20.66EUR 

/normostrana 

220 
sup_mo_rf1 

Převod peněz 

 
PŘEVOD 

PŘEPLATKU VE 
VŠECH MĚNÁCH 

N/A 
0.4 % / 0.33 % 

/z převáděné částky 
minimálně 9.9EUR / 8.18EUR  

221 
sup_mo_rf2   

DODATEČNÝ 
POPLATEK ZA 

PŘEVOD 
PŘEPLATKU V 

N/A 
0.2 % / 0.17 % 

/z převáděné částky 
minimálně 9.9EUR / 8.18EUR  
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MĚNĚ MIMO SEPA 

222 
sup_mo_sp

r 
  SMĚNA MĚNY  N/A  2.6 % 

223 
sup_mo_tp

a 
 

PŘEVOD NA 
BANKOVNÍ ÚČET 
TŘETÍCH STRAN 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/převod 

224 
sup_to_rel1 

Kontakt s 
finančním 

úřadem 

 

VŠEOBECNÉ 
ZASTUPOVÁNÍ 
(pokud není součástí 
vybraného  balíčku; 

hodinová sazba může být 
vyžadována pro další 

činnosti) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/rok 

225 
sup_to_rel2    ODVOLÁNÍ PROTI 

ROZHODNUTÍ  N/A  35EUR / 28.93EUR 
/odvolání 

226 
sup_to_rel3   

KOMUNIKACE S 
FINANČNÍM 

ÚŘADEM 
(pokud není součástí 

daného balíčku) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/událost 

227 
sup_to_rel4   

DAŇOVÉ 
PORADENSTVÍ 

(pokud vyžadováno po 
domluvě) 

180EUR / 148.76EUR  80EUR / 66.12EUR 
/hodina 
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United Kingdom - Anglie 
 

Č. 
United Kingdom - Anglie  Kategorie  DIY available  Varianta služby 

Cena / bez DPH 

(proBusiness verze) 
Cena / bez DPH 

(proUser verze) 

228 
tar_ex_z21 

Daňové 
přiznání pro 

expaty 

  PREMIUM  plus 20 % from proUser verze 
(applicable for employers) 

39EUR + 9 % z přeplatku 
/rok, splatné po obdržení přeplatku 

229 
tar_ex_al3    VIP  plus 20 % from proUser verze 

(applicable for employers) 
480EUR / 396.69EUR 

/případ 

230 
tar_ex_al4   

PRECALC 
(pokud neni BASIC k 

dispozici) 
N/A  5EUR / 4.13EUR 

/rok 

231 
tar_ex_al5    CONSULT  N/A  99EUR / 81.82EUR 

/případ 

232 
sup_do_rp1 

Služby s 
dokumenty 

 
NAHRAZENÍ 

DOKUMENTU 
(detail) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/dokument 

233 
sup_do_tr1    PŘEKLAD  30EUR / 24.79EUR 

/normostrana 
25EUR / 20.66EUR 

/normostrana 

234 
sup_mo_rf1 

Převod peněz 

 
PŘEVOD 

PŘEPLATKU VE 
VŠECH MĚNÁCH 

N/A 
0.4 % / 0.33 % 

/z převáděné částky 
minimálně 9.9EUR / 8.18EUR  

235 
sup_mo_rf2   

DODATEČNÝ 
POPLATEK ZA 

PŘEVOD 
PŘEPLATKU V 

N/A 
0.2 % / 0.17 % 

/z převáděné částky 
minimálně 9.9EUR / 8.18EUR  
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MĚNĚ MIMO SEPA 

236 
sup_mo_sp

r 
  SMĚNA MĚNY  N/A  2.6 % 

237 
sup_mo_tp

a 
 

PŘEVOD NA 
BANKOVNÍ ÚČET 
TŘETÍCH STRAN 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/převod 

238 
sup_to_rel1 

Kontakt s 
finančním 

úřadem 

 

VŠEOBECNÉ 
ZASTUPOVÁNÍ 
(pokud není součástí 
vybraného  balíčku; 

hodinová sazba může být 
vyžadována pro další 

činnosti) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/rok 

239 
sup_to_rel2    ODVOLÁNÍ PROTI 

ROZHODNUTÍ  N/A  35EUR / 28.93EUR 
/odvolání 

240 
sup_to_rel3   

KOMUNIKACE S 
FINANČNÍM 

ÚŘADEM 
(pokud není součástí 

daného balíčku) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/událost 

241 
sup_to_rel4   

DAŇOVÉ 
PORADENSTVÍ 

(pokud vyžadováno po 
domluvě) 

180EUR / 148.76EUR  80EUR / 66.12EUR 
/hodina 
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United States - Spojené Státy 
 

Č. 
United States - Spojené Státy  Kategorie  DIY available  Varianta služby 

Cena / bez DPH 

(proBusiness verze) 
Cena / bez DPH 

(proUser verze) 

242 
tar_ex_z11 

Daňové 
přiznání pro 

expaty 

  PREMIUM  plus 20 % from proUser verze 
(applicable for employers) 

99EUR / 81.82EUR 
/rok 

243 
tar_ex_z12    VIP    149EUR / 123.14EUR 

/rok 

244 
tar_ex_al4   

PRECALC 
(pokud neni BASIC k 

dispozici) 
N/A  5EUR / 4.13EUR 

/rok 

245 
tar_ex_al5    CONSULT  N/A  99EUR / 81.82EUR 

/případ 

246 
sup_ss_pr1 

SOCIAL 
SECURITY    PREMIUM  N/A  99EUR / 81.82EUR 

/rok/zaměstnavatel 

247 
sup_do_rp1 

Služby s 
dokumenty 

 
NAHRAZENÍ 

DOKUMENTU 
(detail) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/dokument 

248 
sup_do_tr1    PŘEKLAD  30EUR / 24.79EUR 

/normostrana 
25EUR / 20.66EUR 

/normostrana 

249 
sup_mo_rf1 

Převod peněz 

 
PŘEVOD 

PŘEPLATKU VE 
VŠECH MĚNÁCH 

N/A 
0.4 % / 0.33 % 

/z převáděné částky 
minimálně 9.9EUR / 8.18EUR  

250 
sup_mo_rf2   

DODATEČNÝ 
POPLATEK ZA 

N/A  0.2 % / 0.17 % 
/z převáděné částky 
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PŘEVOD 
PŘEPLATKU V 

MĚNĚ MIMO SEPA 

minimálně 9.9EUR / 8.18EUR  

251 
sup_mo_sp

r 
  SMĚNA MĚNY  N/A  2.6 % 

252 
sup_mo_tp

a 
 

PŘEVOD NA 
BANKOVNÍ ÚČET 
TŘETÍCH STRAN 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/převod 

253 
sup_to_rel1 

Kontakt s 
finančním 

úřadem 

 

VŠEOBECNÉ 
ZASTUPOVÁNÍ 
(pokud není součástí 
vybraného  balíčku; 

hodinová sazba může být 
vyžadována pro další 

činnosti) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/rok 

254 
sup_to_rel2    ODVOLÁNÍ PROTI 

ROZHODNUTÍ  N/A  35EUR / 28.93EUR 
/odvolání 

255 
sup_to_rel3   

KOMUNIKACE S 
FINANČNÍM 

ÚŘADEM 
(pokud není součástí 

daného balíčku) 

N/A  25EUR / 20.66EUR 
/událost 

256 
sup_to_rel4   

DAŇOVÉ 
PORADENSTVÍ 

(pokud vyžadováno po 
domluvě) 

180EUR / 148.76EUR  80EUR / 66.12EUR 
/hodina 
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Porovnání vybraných služeb 
  BASIC  PREMIUM  VIP 

Vyplnění daňového 
přiznání 

     

Kompletní zpracování 
daňového přiznání 

     

Podání daňového 
přiznání na finanční 
úřad 

     

 
Zastupování klienta 

 
 
 

     
  

Komunikace s 
daňovým úřadem 
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Vytvoření bankovního 
účtu pro příjem 
přeplatku 

 
 

   

Asistence pro případ 
daňového nedoplatku 

 
 

 
 

 

Převod přeplatku 
 

 
 

 

 

Nahrazení dokumentů 
 

 
 

 

 

 

 

 
table_description 

 

Popis vybraných služeb 
packa
ges 

BASIC, PREMIUM, VIP daňový balíček 
Připravili jsme tři balíčky, ze kterých si můžete vybrat. Balíček Basic je určený pro ty z vás, kteří si své daně chcete 
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zpracovávat sami, a za naši pomoc chcete platit jen velmi malé poplatky. Výstupy balíčku Basic jsou kompletní instruktáž a 
daňové formuláře. Jednoduše postupujete podle instrukcí a odevzdáte si své daňové přiznání sami. 
 
Pokud potřebujete s podáním daňového přiznání asistenci, vyberte si balíček Premium. My zpracujeme administrativu, 
pomůžeme vám odevzdat daňové přiznání a poskytneme vám všechny další služby potřebné k dokončení celého úkonu. 
Některé služby mohou být hrazeny navíc. 
 
Pokud chcete mít vše v ceně a neplatit nic navíc, vyberte si balíček VIP. Získáte tím přednostní přístup a všezahrnující služby. 
 

precal
c_con
sult  PRECALC A CONSULT balíček 

V některých situacích můžete chtít pouze kalkulaci před tím, než se rozhodnete o vašich dalších krocích. Balíček Precalc 
vám pomůže se získáním prvotních informací o vašem potenciálním vrácením daně nebo dluhu na dani. Překalkulace je 
zdarma, pokud využíváte balíček Basic, a její dostupnost se může lišit v závislosti na dané zemi a roce. 
 
Jak víte, svět daní může zahrnovat mnoho aspektů, které je nutné brát v potaz. Balíček Consult vám pomůže s prvotní 
analýzou vaší situace. Navrhneme vám ho v případech, kdy budeme mít pocit, že vaše situace není prostá. 
  

transl
ations 

PŘEKLADY 
Některé daňové úřady vyžadují ke zpracování vašeho daňového přiznání přeložené dokumenty. Tyto požadavky mohou být 
matoucí, někdy jsou potřeba úřední překlady s apostilou. Pokud váš daňový úřad něco takového požaduje, můžeme vám s 
překlady pomoci. 

transf
er 

PŘEVOD PENĚZ 
I v našem moderním světě je rychlé a bezpečné vyřízení vrácení daně výzvou. Mezinárodní bankovní převody jsou drahé a 
mohou trvat dlouho. Některé daňové úřady využívají na vratky místo bezhotovostních převodů šeky. Z tohoto důvodu 
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nabízíme služby převodu vrácené daně.  Spolupracujeme s mezinárodními bankami, jako jsou CITI a UNICREDIT, abychom 
vám doručili vaši vratku tím nejpohodlnějším způsobem. Objevili jsme tu nejrychlejší a nejlevnější cestu, jak vám vaši vratku 
zaplatit v jakékoliv měně a do jakékoliv země na světě. 
 
Musíme se nicméně podřizovat mezinárodním bankovním regulacím a v případě zvláštních požadavků - například 
přeposílání vaší vratky na bankovní účet třetí osoby - jsme nuceni od vás požadovat doplňující informace. 
 

replac
e 

NÁHRADNÍ DOKUMENTY 
Služba náhradní dokumentace je k dispozici v situacích, kdy klient neposkytne nějaký klíčový dokument, který je vyžadován 
daňovým úřadem ke zpracování daňového přiznání. Ve většině případů je tímto dokumentem potvrzení o zdanitelných 
příjmech, které poskytuje zaměstnavatel. Není povinností společnosti NeoTax, aby uspěla se získáním chybějící 
dokumentace, ale vyvine maximální úsilí, aby se tak stalo. Ve většině případů je pro využití této služby nutné sepsání plné 
moci mezi klientem a naší společností. V případech vyžadujících zvláštní přístup může společnost NeoTax od klienta 
požadovat další spolupráci a/nebo poplatky, které musí být klientem předem schváleny. 

repre
sent 

VŠEOBECNÉ ZASTUPOVÁNÍ 
Pokud si vyberete balíček Premium nebo VIP, obvykle vás zastupujeme před daňovým úřadem automaticky (s výjimkou 
omezení v některých zemích). Můžete nás nicméně požádat, abychom vás zastupovali za nějakým zvláštním účelem. 
Myslete na to, že ke komunikaci s daňovým úřadem se mohou vázat poplatky navíc. 

appea
l 

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ 
Pokud jste si vybrali jiný balíček než VIP, odvolání proti rozhodnutí není součástí našich daňových balíčků. Daňové úřady 
mohou považovat vaše daňové přiznání za sporné a navrhnout úpravy. Obvykle posílají dopis s vysvětlením důvodů a dávají 
vám šanci odvolat se proti jejich rozhodnutí. Odvolání vyžaduje vhodnou argumentaci a odpovědět daňovému úřadu v dané 
časové lhůtě. Někdy jsou vyžadovány i opakované odpovědi. 
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toco
mmu
nic  KOMUNIKACE S ÚŘADEM 

V ideálním případě je vaše daňové přiznání zpracováno bez nutnosti další komunikace s daňovým úřadem. Bohužel se ale 
stává, že daňový úřad udělá nějakou chybu nebo zpozdí zpracování vašeho daňového přiznání. Můžeme s úřady 
komunikovat za vás, kdykoliv to bude možné, nebo vám poradit, jak postupovat v situacích, kdy vás plně zastupovat 
nemůžeme. 

consu
ltancy 

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ 
Za hodinovou sazbu nabízíme všeobecné daňové poradenství týkající se jakýchkoliv záležitostí, se kterými byste se mohli 
setkat. Vždy se s vámi předem domluvíme, zda vám můžeme ve vašem případě poskytnout potřebné odborné znalosti. 

social
securi
ty  FICA 

FICA je zkratka pro "Federální zákon o příspěvcích na pojištění", který platí pro USA. Tato daň se odečítá ze mzdy a skládá se 
ze dvou jednotlivých daní, které se sčítají do jedné částky, které se říká "daň ze mzdy" nebo FICA. Tato daň se dá za určitých 
podmínek vrátit - pokud pracujete pod vízem J1, a to méně než 183 dní. 

chb 

PŘÍDAVKY NA DĚTI 
Rodiče, kteří mají nárok na přídavky na děti, mohou mít na tyto přídavky nárok i v cizí zemi, kde pracovali. Se získáním 
tohoto příspěvku vám můžeme u vybraných zemí pomoci. 
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