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FAKTÚRA -ZÁLOHA MIMORIADNA AKCIA- k predp/atnénzu VZORY Z1l1LUV ZADAR/l-fO 

"' 
l Dodávate!' ICO: 36371271 84011751 

DIČ:2020102293 
IČ DPH:SK2020102293 
(ldenti fikačné číslo pre DPH) 

2 Faktúra číslo (vanabilný symbol) 

J Odberatcr IČO: 332127 

DIČ: 2020540137 

14 1\.onStantny symbol· O 30 8 

l(' DPH: 

PORADCA s.r . o. 

Pri Celulózke 40 

010 Ol Žilina 

Prima banka Slovensko, a.s. 

Obecný úrad 

Fajdelová 

076 72 VOJANY 
r-· 

~-~íslo účtu: [ 3~~7791001/56 oo OBEC VOJANY 
- Dol!o dila · 

5 Dátum "ystavema faktúr) . 15 . O 3 . 2 O l 3 ;;-
fislo aplau: 

6 Dát.splat. faktúry: 09.04.201 3 
Prflohv: 

7 O:tnačcnie dodávky : 8 Jed.množ 9 Cena za jed.: 
------- ---.. n n. ~ltturuje ee vá• zá1ohu za predp1atne PORADCA 2013 • 

Rozp~s polož~ek predplatného: 

tY. /-t:(~ 
Registratúrna značka : 

Znak hodnoty a lehota uloženia: 

")'UiiVUje: 
10 Ciastka EUR: 

--

PORADCA 2013 - 13 čísel mesačníka (rozsah cca 3000 strán) + prílohy Odvody , 
Cestovné náhrady 

DAŇOVÉ ~VKr A-Z - abecedne spracované všetky dôležité daňové výdavky 
a naJt.lady pz:e poavuJné a jednoduché účtovnictvo 

E-PORADCA (elektronický PORADCA) 
Úplné Znenia Zákonov (priebežná aktualizácia) 
výber zo Zbierky zakonov SR a Finančného spravodajcu 
Daňové náklady 
Vzory zmlúv a podaní 
účtovná osnova, vymeriavacie základy , odvody , min~málna mzda 
dôležité terminy (odvody, dane ... ), e-mailove noviny 

ZÁKONY 2013 ~ zborníky úplných znení zákonov (rozsah 3792 strán) : 
- I daňových a-- účtovných - - -

II - z obchodného, občianskeho a trestného práva 
III- sociálnych , mzdových a pr.acovnych 
IV - stavebných a súvisiac~ch predpisov 
V pre verejnú a štátnu spravu, školy, obce 
VI - k ochrane životného prostredia 

DAŇOVÉ PRIZNANIA ZA ROK 2012 - príloha mesačníka PORADCA so vzormi vyplnených 
daňových priznani pre fyz~cké a právnické osoby 

---.e~.., ZÁVIERKA ZA ROK 2012 - pr.í.loha mesačníka 
''> 

ZMLÚV, ŽALÔB A PODANÍ (publikácia + CD, 412 vzorov) - na vyžiadanie 

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného. 

ZĽAVA 20% PRE PREDPLATITEĽOV: -9,86 EUR 

, 
It UIIRADB: 28,40 EUR 

---------------------------
11 V~bavu.tt: A. Di šeková 

PORADcA a.r.o. 
Pri Cc*ll6zb 40 

oy. 01 2111n 
~.i.iľ 

12 Pet1atka a podpis ,~nl 

l 

Upozor·nenie: V prípade, že ste už uhradili predplatné PORADCA 2013, pm:ažujte, prosim. túto faktúru za bezpredmetnú. 
Informácie na č. tel.: 04l/5652 871,7,9, fax: 041 / 5652 65°. \Vww.poradca.sk. E-mail:abos@poradca.sk 

mobii:0915033300,0911193115 
Celkové predplatné je 56,80 EUR, z toho distribučné náklady sú 7,91EUR a 20 o/o DPH je 9,47EUR. Doplatok 
predplatného vo vý§ke 50 °/o, tj. 28,40 EUR Vám bude do účtovaný so splatnosťou 60 dní. 
Táto 7álohová faktúra nie je dokladom pre odpoč ítanie 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 da:1 Y pridanej h\1dnot) (IC" DPI f ), 
" záujme správnosti faktúl) nam to. prosim, OLildlllll.. • 671 05 
Spoločnosť je zapísana v oddiele ~ro. vložka číslo 12550/L v obchodnom reg1 stn Okresného sudu L i lina. 
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