FAKTÚRA
DODÁVATEIj:

3637 127

PORADCA

1

DlČ: 2020102293
tč opl: SK2O201O22}3

ODBERATEIj:

s.r,o.

obec kašov

Pri Celulózke 40

010
Peňažný ústav:

čislo účtu:

01

Kišová

prima banka slovensko a.s

pobočka 010
31

1i6.00331589

076 02 Kašov

01 Žilina

87791001/5600

faktury:
Dátum splatnosti faktúry:
Dátum prijatia platby:
Dátum vystavenia

]-2 .

08

Čisto faktury(variab.syrnbol):

.20L2

09.01 .2OL3
07 - 08 .2oL2

Fakturujeme Vám predplatné periodika
Rozpis položiek predplatného

84018002

Konštantný symbol:

"PORADCA

2O13" ( ]_ ks) :

(vyúětovaniezálohovej faktúry)

:

Poradca 2013 - 13 čísel mesačníka (rozsah cca 3O0O strán) + príIohy
odvody, Cestovné náhrady
E-poradca (elektronický Poradca)
Úplné Znenia Zákonov (priebežná akt.ualizácia)
výber zo Zbierky zákonov sR a Finančnéhospravodajcu
Daňové náklady, vzory zmlúv a podaní
účtovná osnova, vlrmeriavacie základy, odvody, minimál
dóležité termíny (daňové, odvodové, ..), e-mailové
zákony 2013 - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 3800
:

člllc
I -daňovýchaúčtovných
TI - z obchodného a občianskeho práva
TTI - sociálnych, mzdových a pracovných
IV - stavebných a súvisiacích predpisov
V - pre verejnú a štátnu správu, školy. obce
Vl - k ochrane životnéhoprostredia
Daňové priznania za rok 2ot2 - príloha mesačníkaPoRADCA so vzormi vyplnených
daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby
Úětovná závierka za rok 2ol2 - príloha mesačníka
Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.
41.40 EUR
Cena predplatného bez zlawyl
-8.28 EUR
Zl,ava:
33 " 12 EUR
Cena predplatného bez DPH
7.55 EUR
Náklady na rlistribúciu bez DPH:
40.67 EUR
Cena bez DPH celkom:
B.13 EUR
DPH 20 ? celkom:
48.80 EUR
Cena s DPH celkom (zaokr.):
24.40 EUR
Uhradená záloha
24.40 EUR
K úhrade celkom:
:

:

Vybaluje

: J.Spišiaková

lnťorrnácienač. tel. :041l56528'71,7,9, fax: 041/ 5652659, mobil: 0915 033 300,0911 l93 l35. www.poradca,sk, E-rnail abos(@poradca" sk
(252584,334 )
Táto faktúra je posledným účtovnýmdokladom za predplatné
Zilina
C)kresného
súdu
registri
v
obclrodnom
číslo
12550/L
Sro,
vložka
zapísaná
v
oddiele
Spoločnosťje
lll l lllllllll lll l llllill lilllll llllll
:

F0o11388242

