
FAKTÚRA

ODBERATEĽ:DODÁVATEĽ:
IČO: 36371271 DIČ: 2020102293

IČ DPH: SK2020102293

PORADCA S.r.o.
Pri Celulózke 40

010 01 Žilina

023 02 Krásno nad Kysucou

IČO: 00891835 mč:
IČDPH:7. Stredná odborná škola drevárska

Číslo účtu:

Oexia banka Slovensko a.s
pobočka 010 01 Žilina

3187791001/5600

Peňažný ústav:

Číslo faktúry ( variab.symbol): 99741322Dátum vystavenia faktúry:

Dátum splatnosti faktúry:

Dátum-prijatia platby:

21.01.2012

UHRADENÉ

16.Jl1. 20p_ ___ Konštantný symbol: _ O~ O 8
L- -__-~~ __-~I - --

Fakturujeme Vám predplatné mesačníka "VS 2012 (

Rozpis položiek predplatného:
1 ks): (vyúčtovanie zálohovej faktúry)

Verejná správa 2012 - 13 čísel mesačníka, prílohy Odvody, Cestovné náhrady
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
bezplatné listovanie vo všetkých našich časopisoch

Zákony 2012 - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 3800 strán):
1 - daňových a účtovných
II - z obchodného a občianskeho práva
III - sociálnych, mzdových a pracovných
IV - stavebných a súvisiacich predpisov
V - pre verejnú a štátnu správu, školy, obce
VI - k ochrane životného prostredia

Daňové priznania za rok 2011 - príloha mesačníka so vzormi vyplnených daňových
priznaní pre fyzické a právnické osoby

všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.
Cena predplatného bez zľavy:
Zľava:
Cena predplatného bez DPH :
Náklady na distribúciu bez DPH:

64.74 EUR
-12.95 EUR

51.79 EUR
6.·21EUR

Cena bez DPH celkom:
DPH 20 % celkom:

58. OO EUR
11.60 EUR -J, s.r,c.

, .• ~ AO
1 ' ,,1- l l t n r

Cena s DPH celkom (zaokr.)
Uhradená záloha :

69.60 EUR
69.60 EUR

K úhrade celkom: O. OO EUR

Vybavuje: J,Spišiaková

Informácie na č, teL: 041/ 5652871,7,9, fax: 041/ 5652659, mobil: 0915 033 300, 0911 193135,
Táto faktúra je posledným účtovným dokladom za predplatné.
Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

www.poradca.sk, E-mail:abos@poradca.sk
(9410,20 )
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