FAKTÚRA

- ZÁLOHA

(Identifikačné

PORADCA

010 01

číslo pre DPH)

4 Konštantn)'

DlČ:

symbol:

0308

lČ DPH:

Obec Petrovce

40

Žilina

Prima banka

IČO: 00332674

30dberate\'

s.r.o.

Pri Celulózke

52543532

2 Faktúra číslo (variabilný symbol):

IČO: 36371271
DIČ:2020102293
IČ DPH:SK2020102293

I Dodávateľ:

Petrovce 89
094 31 Petrovce

Slovensko,

a.s.

čís10 účtu: I 3187791001/5600
5 Dátum vystavenia faktúry:

04 . 10 . 2 O13

6 Dát.splat. faktúry:

2 9 . 10 . 2 O13

~~----------------------~------------------------------~
7 Označenie dodávky:

Fakturujeme

8 Jed.množ.:

Vám zálohu

9 Cena zajed.:

10 Čiastka E.:

za:

Predp1atné

aktualizácií

- ÚPLNÉ

ZHKNIA

ZÁKONov

2013 l.

Predp1atné

aktualizácií

- ÚPLNÉ

ZHKNIA

ZÁKONOV

2013 II. - aktualizácie
zákonov z obchodného a občianskeho práva

Predp1atné

aktualizácií

- ÚPLNÉ

ZHKNIA

ZÁKONov

2013 111.- aktualizácie sociálnych
a pracovnoprávnych
zákonov

27,60 €

K úhrade:
Bonusová

- aktualizácie daňových
a účtovných zákonov

============
zľava 4,98 € je už vo fakturovanej

Fakturovaná
a 20% DPH

suma je vrátane
(4,60

Žiadne ďalšie

distribučných

sume zohľadnená.
nákladov

(4,28

€)

€) .

čiastky vám už nebudú

dofakturovávané.

Zadarmo

naviac získate:
(elektronický PORADCA)
Úplné Znenia Zákonov (priebežná aktualizácia)
výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu
Daňové náklady, Vzory zmlúv a podaní
účtovná osnova, vymeriavacie
základy, odvody, minimálna mzda
dôležité termíny (daňové, odvodové ... ), e-mailové noviny

E-PORADCA

Vzory

zmlúv,

II Vybavuje:

žalôb a podaní

,

Obertová

J.

+ CD, 422 vzorov)

(publikácia

- na vyžiadanie
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Táto faktúra nie je dokladom pre odpočítanie dane.,PáktúFu Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na úč6t dodávatel'a.
Ak ste platitelia DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše iden'ťifik'ačhé:lč:í"ľ(jj';ipJfe;4a~~'éidlt d hodnoty (IČ DPH), v záujme
správnosti faktúry nám to prosím oznámte ,..
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Spoločnost Je zapisana v oddiele Sro, vlozka číslo 12~)0!L:v qbclló'dHb
registn Okresneho sud u Zilina.
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