
1'' ć/, o ?e lluĺ?.ą\-łĺĺ"

FAKTURA - HA MIMORIADNA AKCIA - K PREDPLATNEMU DALSI PRODAKT ZADARI}TO

LOZORNO spol. s r.o.

mzdové a Personálne oddelenie

IlJ-avná 1
9OO 55 Lozorno

Upozornenĺe: V prípade, že ste už uhľadĺli predplatné na ľočník 2021' považujte, pľosím, trńto faktrúľu za bezpredmetnú.

Informácie na č. tel.: o41t5652 87I www.poľadca.sk E-mail:abos@poradca.sk
mobil: 0915 033 300,0911 193 135

Táto faktura nie je dokladom pre odpočítanie dane. Fakturu Vám zašleme v zákonnej lehote po pľijatí plaĘĺa účet dodávatel'a.
Ak ste platitelia DPH a na faktuĺe sme neuviedli Vaše identifikaěné číslo pre daň z pńdanej hodnoĘ (Ic DPĐ' v záujme
správnosti faktúry nám to, prosím, oznámte.
Spoločnosťje zapisanáu ołdi.l. Śro, vložka ěíslo 12550/L v obchodnom registri okresného súdu Žilina. ( 2L87 4't

Pľĺstunoyý kód na www : MZ-52591505 dffj
(po beżplätnej registrácii v proíile užĺvatel'a)

525915052 Faktĺlra číslo (variabilný symbol)

3 odberateľ 1(g. 44852L42

DIČ: 2o22aĄ9774
4 Konšantný symbol: o3o8

IČ opH: sK2o22a49774

1 Dodávateľ: rčo: gsgz L27!
DT.ć,:2o2oLo2293
Ič DPB:SK2o2o102293
(Iđentiflkačné ěĺslo pre DPH)

PORiADCA s. r. o.
Pri Celulózke 4o
o1o 01 žĺtĺna
Prima banka Slovensko, a.s.
ěísIo úětu: 3187791001/5600
IBllĺ: sf,l.? 5600 oooo oo31 8779
SÝĺIE'T: KOI{ASK2X

1001

5 Dátumvystaveniafaktúry: 02 .LL .2o2o

24.LL.20206 Dát.splat. faktúry:

FaltunrŤc Vfu záJ-otrrr za:

p'rleÖI.atDé altuarizácií - ŕrnxÉ, angft zíxolov 2o2L I'- - daňowé a úětowné zákony

PllcĐratDé altuar-izácií - úPIIIÉ anEÍf,l zíroltolv 2o2L Il- - obchodné, oběíanske zákony
a trestné práwo

Pl€ąl.atDé atbaai-á-ií - úExÉ anEf,L nírĺĘv 2o2L IlT.-- mzdové' Pracovnopráwne
a sociálne zákony

Í ribra&: 33'6(, €

Pte{>I.atítelsLá zLawa' 20 'ł (a,27 c,
fakturovane j sume zohl'adnené.
Poštovné a bal-rĺé je zadarm-

a bonusowá zl.awa' (4'98 e) sú už vo

PO ADC:^. r.nc.
i Celulózke 40
o o1 Žilinao

E.akturovaná suma je vrátane DPH (5'60 c)
Žĺadne đälšie ěíastky Vám už nebudú dofakturovávané aľrĺ,r'ľ7-

Zadazmo nawiac získate
E-PoRADCA (e]-ektronický PoRADCA) - online prístup k predplateným mesaěníkom

cD E-PORADCA - na vyžiadanj-e
Úplné Znenía Zákonov (aktualizác'ĺa po každe3 novele)
výber zo Zbl-erky zákonov SR a Finaněného spravodajcu
Daňové a nedaňové výdavky a náklady
Ýzory zmlúv, ža]-ôb a podaní
účtovná osnova, v1rmer.j_avacie základy' odvody, minimá]na mzda
e-mailové novíny - najdôležitejšie zmeny a informácie priamo do e-maí1u

Vybavuje: z!ŻaÍ1a Studená
.A
FSC


