
Cennik  

1. Przygotowanie i weryfikacja Zeznania podatkowego. 
Usługa zawiera: 

 sprawdzenie  poprawności  wprowadzonego  do  aplikacji  zeznania
podatkowego. 

 W  przypadku  nieprawidłowości  wysłanie  zapytań  do  Partnera  z  prośbą  o
uzupełnienie  lub/i  poprawienie  zeznania.  Kolejna  (  druga  )  weryfikacja
zeznania podatkowego zawiera się w cenie.

 Przesyłanie  do  Partnera  korespondencji  urzędowej  dotyczącej  zeznania
podatkowego

 Odbieranie telefonów od urzędu skarbowego i udzielanie odpowiedzi
 Udzielanie odpowiedzi na standardowe zapytania urzędników w przypadku,

jeżeli dysponujemy odpowiednimi informacjami i dokumentami
 Odwołanie  od  decyzji  podatkowej  w  przypadku,  jeżeli  błędna  decyzja  jest

wynikiem błędu po stronie urzędu skarbowego

Cena: Usługa wykupywana jest pakietami płatnymi z góry. Przykładowa cena
za pakiet 50 deklaracji 23EUR netto/deklaracja

2. Ponowna weryfikacja błędnego Zeznania podatkowego. 
Trzecia i każda kolejna weryfikacja Zeznania podatkowego jest dodatkowo płatna i 
rozliczana na koniec miesiąca. Nie ma znaczenia, czy sprawa zostanie wysłana do 
urzędu, czy nie.

Cena: 8 EUR 

Usługi Dodatkowe:

1. Obsługa korespondencji.
W  ramach  przygotowania  i  weryfikacji  zeznania  podatkowego  udostępniamy
nieodpłatnie  każdą  korespondencję  z  urzędu  dotyczącą  danego  zeznania
podatkowego.  W  przypadku,  jeżeli  konieczne  jest  uzupełnienie  danych  i
przygotowanie  odpowiedzi  na  pismo z  urzędu wykonujmy taką  po wcześniejszym
zleceniu od Partnera. Usługa nie obejmuje tłumaczeń.

Cena: 15 EUR 

2. Pozyskanie danych o dochodach Klienta za dany rok podatkowy. 
Istnieje możliwość pozyskania danych karty LSB bezpośrednio z bazy danych urzędu. 
W takim przypadku wymagane jest dostarczenie podpisanego pełnomocnictwa z 
Klientem, niemieckiego numeru ID oraz adresu zamieszkania Klienta w Niemczech. 
Usługa jest realizowana wyłącznie w  połączeniu z usługa Przygotowanie i 
weryfikacja Zeznania podatkowego. 



Cena 20 EUR za każdy okres zatrudnienia 

3. Monit ponaglający
Wykonanie na zlecenie partnera telefonu do urzędu Finanzamt z zapytaniem o 
Zeznanie podatkowe oraz przesłanie informacji uzyskanej od urzędnika

Cena 10 EUR

4. Przygotowanie odwołania od decyzji podatkowej dla Zeznania podatkowego 
Klienta
W przypadku, jeżeli decyzja podatkowa jest niekorzystana dla Klienta i nie wynika z 
błędów lub braku danych w zeznaniu podatkowych przygotowujemy na zlecenie 
Partnera odwołanie od decyzji po dostarczeniu wymaganych informacji. 

Cena 30 EUR 

W przypadku, jeżeli decyzja podatkowa wynika z błędu urzędu przygotowujemy 
odwołania w cenie usługi Przygotowanie i weryfikacja Zeznania podatkowego. 

5. Zmiana niemieckiej klasy podatkowej dla Klienta
Na zlecenie Partnera przygotowujemy zmianę niemieckiej klasy podatkowej dla 
Klienta

Cena 35 EUR

Wszystkie ceny są cenami netto


