
49185220[2] Po ra dea HO., Pd Celulózke 40,010 01 Zilin'
IČO: 36371271 mč: 2020102293 IČ DPH:SK2020102293
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 3187791001/5600 SWITT: KOMASK2X
mAN: SK17 5600 0000 003187791001

Upozornenie:

Táto zálohová faktúra nie je dokladom pre odpočítanie dane. Faktúru
Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa.
Ak ste platitelia DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše identifikačné číslo
pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), v záujme správnosti faktúry nám
to, prosím. oznámte.

INFORMÁCIE

tel.: 041/5652 871, 877, 879 mobil: 0915 033 300,0911 193135

fax: 041,5652 659. e-mail: abos@poradca.sk. http://www.poradca.sk

Dátum vystavenia: 15.12.2014

Dátum splatnosti: 08.01.2015

Konštantný symbol: 0008

ODBERATEĽ: IČO 00332674 mč:
ič DPH:

Obec Petrovce

Petrovce 89
094 31 Petrovce

Fakturujeme Vám zálohu za ročné predplatné (12 čísel) mesačníka DU02015

"Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále" ročník 2015 (č. l až 12), 1ks

Predplatitel'ská zl'ava 25 %, t.j. 17,40 €, je už vo fakturovanej sume zohl'adnená.
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K úhrade: 36,00 €

Celkové predplatné je 72,00 €, z toho distribučné náklady sú 7,80 € a 20 % DPH je 12,00 €. Doplatok
predplatného vo výške 50 %, t.j. 36,00 € Vám bude doúčtovaný so splatnosťou 150 dní.

Rozpis položiek predplatného:
DUO - Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále 2015 - 12 čísel mesačníka,

prílohy Odvody, Cestovné náhrady
DAŇOVÉ VÝDAVKY A-Z 2015 - abecedne spracované všetky dôležité daňové výdavky a ná-

klady pre podvojné a jednoduché účtovníctvo
Zákony 2015 l. - zborník úplných znení daňových a účtovných zákonov
Zákony 2015 III. - zborník úplných znení pracovných, mzdových a sociálnych zákonov
Daňové priznania za rok 2014 - príloha mesačníka so vzormi vyplnených daňových

priznaní pre fyzické a právnické osoby

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

Zadarmo naviac získate:
E-PORADCA (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

Vybavuje: D. Valicová
Spoločnost' je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 125501L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina 12149
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