
84204237
3 odberateľ ĺČo: łąaszĺłz
DIČ;2022849774

4 Konšantný symbol: 0308

lČ opH:sxzo22a4977Ą

2 Faktúra číslo (variabilný symbol):l Do&ĺvatel': Ičo: 3637L27L
DTč,:2o2oLo2293
rč pptl zSK2o2oLo2293
(Identifikačné čĺslo pre DPH)

PORADCA s.r.o.
Prí Ce1uLőzke 40
o1o 01 žĺlĺna
Prima banka Slovensko, a.s.
ěís1o úětn: 3187791001/5600
TRrĺ: sK17 5600 oooo oo31 8779 1oo1
S!ÝIFT: Kot'lASK2X

5Dátumvystaveniafaktriry: 13. 05 .2o2L

6 Dát.splat. faktury: 03.06 .202L

ué--ł Ą1alzot ł g Ll ?' " .( c .

FAKTÚRA - zÁlorĺn MIMqRIADNA AKCIA - K PREDPLATNEMU ĎAIsÍ PRODI]KT zDÁRłIo

LOZORNO spol. s r.o.

mzdové a Personálne oddeIenie

športové námestie 657 /24
9O0 55 Lozorno

Eiaktunrjqne Ván 5o t záJ-ohu za Pre4)l-atné
íJtrradou predpJ-atného získate :
Bmll)cl 20.22 - 13 číse]. mesaěníka (cca 3 ooo strán) - ztŁoĺy 1n norrelácü s Lcnt'alo

B-D(ttDcl (elektronický PORADCA) - bezpl.atný oal.iae prístql L preĄůateDý! resaôíLo.
cD E-PoR'ADCA - na wyžiadanie
ilplné Znenia Zákonoř (aktualizácia po každej norrele)
vÍbet zo ZlrierĘ' záLoncrrr SR a ľinančoéb,o spraĺrodajcu
Daňowé a nedaňowé výdawky a náklady
Vzorar alút7, žaJ-ôb a podaní
úětowná osnova, wymeriawacie základy. odvody, minimálna mzda
eĺaíI-orré novĺry' - --jďil.eřitejšie -ęĘy a infoaácie prio do eaail.u

Dt\řovÉ PRIzrrtlÍLł zA Ę(E' 2o2L - bezplatná príloha so rłzoai vr'prnenÍĺ:l prítladorr
daňgĺg.j'cb 1rrin:ní pre fyzické a prárrnické osoby

úřsovlĺń zírrrare zr Rfi' 2o2Ĺ v príkladoch - bezpJ-atná príloha
@Y|u)ř porsłrrÉno c) 1. Ĺ- 20,22 - bezp].atná príloha

DäfuÉ r ĺgrrfuvÉ vínrvp ̂
-z 

2o'22 _ kniha obsahuje abecedrre zoradené wšetky dôležité
daňowé a nedaňowé v,ýdawky a náklady a PE:ĹtJ-á.Li pre podwojné a jedrroduché úětorrníctvo

zíxorw2í022-8zwäzkowúplných znení zákonow (cca 5 5oo strán) - monotematiky:
ÍA' IB - daňowé a úětowné
IIA' IIB' IÍc - obchodné, oběianske a trestné práwo
IIIA, IIIB, IIrc - mzdowé, Placovnopráwne a socíálne

Všetky uwedené položky sú zatrrnuté w cene predplatného
PO ADC.Í. r.r;ĺ'

zĽjAvA 37t PRE PREDPÍ.ATITEIIOV: -36,33 e i Celulózke 40
o o o1 Žilina

K TIERADE: 36,OO e ćail'ł-ĺ7-

Celkové predplatné je 72,oo c, z toho DPH je 9,54 e (poštovné a balné zADARlvIo).
Doplatok pľedplatného vo Yýške 50 9/o' t.j. 36'00 € Vám bude doúčtovaný so splatnost'ou 150 dní.

7Vybavuje: zwzar7a Studená 8Pečiatkaapodpis

Upozoľnenie: V pľípade, že ste už uhradili pľedplatné PORADCA 2o22, považujte' pľosím' túto faktúru za bezpľedmetnú.
Informácie : 04115652 87I www.poľadca.sk abos@poradca.sk

0915 033 300,0911 193 135
Táto zálohová faktura nie je dokladom pre odpočítanie dane' FaktúÍu Vám zašleme v zĺĺkonnej lehote po prijatí platbv na ličet
dodiĺvatel'a. Ak ste platitelia DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše identiĺrkačné číslo pre daň z pridanej hodnoĘ (IC DPĐ'
v záujme spľávnosti faktury nĺĺm to, prosím, oznámte.
Spolóčnosŕje zapisanáv oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom ľegistri okľesného sridu Žilina.

"Hz-842o4237(pobezplatnejľegistráciĺv''profilg,užĺvatel'a,')radiVámtelefonicĘporadíme( 63983)
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