
1 Dodłĺvatel': ICo: 3637L27L
DTé:2o2oLo2293
rč ppgzSK2o2oLo2293
(Identifĺkačné číslo pre DPH)

PORjADCA s. r. o.
Pri Ce1u]-ózke 4o
o1o 01 žĺtĺna
Príma banka Slovensko, a.s.
ěísLo úětrr: 3187791001/5600
IBlľ: sl(17 5600 oooo oo31 8779 1oo1
S}IIET: Kol,ĺAsK2x

2 Faktúra číslo (variabilný symbol): 84193588
3 odberateľ ĺČo: ąąaszĺąz
DIC:2022849774

4 KonštanĘý 0308

lČ oprĺ:sxz o22a4g77 4

5 Dátumvystaveniafaktúry: 07 . 09 .2o2o

6 Dát.splat. fakhíry: 29.O9.2020

FAKTÚRA _ áloHn MIMORIÁDNA AKCIA - K PREDPLATNÉMU Ď,ąĺŠÍ PRqDUKT ZADARMO

LOZORNO spol. s r.o.

mzdové a personáJ.ne'oddelenie

H]-avná 1

9OO 55 Lozorno

Fattunrje vám 50 t záLohu za preůilatné:
P'mAI'cä, 2021 - 13 ěíse]. mesaěníka (rozsah coa 3 ooo gtrán)

t-ElmAl'cr (eJ-ektronícký PoRjADcA) - online prístrp L p-eQlatenýr 
-sačaíLc.cD E-PoRADCA - na rryržíadanie

ÚpJ-né Znenia zákonoił (aktua'1izácía' po kažđej noveJ.e)
'ĺrýber zo Zbíerky zákonow SR a Fínaněného sprawodajcu
Daňové a nedaňowé rrýdavky a náklady
Yzory zmlúv, žalôb a podaní
úětowná osnova' 'r1'meriavacie základy, odwody, minimálna mzda
e-mailowé nowiny - najđôležitejšie zmeny a' ínformácie priamo do e-mailu

D'ůovÉ PRIanĘft zA nÍx' 2o2o - bezplatná príloha so wzorrruL v1pJ.nených daňo'rrých
priznaní pre fyzické a prárrnické osoby /

účaU''ttá, zńtrrgrr zt Rffi 2o2o w príkladoch - bezp].atná príJ-oha
(f,)l'(f,)Y DolsurńEo (x) 1. Ĺ- 2o2L - bezplatná príloha

DlňovÉ r tlEDrtňovÉ tříDAvlľ A-z 2021 - kníha obsahuje abecedrre zorad,ené wšetky dô]-ežité
daňow,é výdawky a náklady s príkladm:Ĺ pre pođwojné a jedrroduché úětovníctvo

irpJ.né znenia zákonow (rozsah ocą ł 8oo strán) - rnonotematiky:
rA, IB. - daňowé a úětovné
IIA, IIB' Irc. - obchodné, oběianske a trestné právo
IIIA| IIIB, IIIC. - mzdowé' Pracovnopráwne a socíálne

oBcHoDNŕ záxomlÍx s komentárom (A5/728 str. ) - mimoriadrra prérnia
Všetky uvedené položky Eú ząhrnuté w cene predplatného

PO ADC.Ą ĺ.l;c.
zIlAvA 37t PRE PREDPLATITEĽoV -36r33 Celulózke 40

o o o 1 żílina€

e ď/l/'tł7-K IDĘADB: 36,OO

Celkovépredplatnéje 72,00 €,,ztohoDPHje 9,54 ę,(poštovnéabalnézADAR]t{o).
Doplatok pľedplatného vo výške 5o o/o,t.j.36,00 € Vám bude doričtovaný so splatnost'ou 150 dní.

7Vybavuje: fl. Brezaniová 8Peěiatkaapodpis
.A
FSC

Upozoľnenie: V pľípade,źe ste už uhľadĺli predplatné PoRÄDcA 2021, považujte, pľosím, túto faktriľu za bezpredmetnú.
Informácie na ě. tel.: 04I/565287I www.poľadcask E_mai1:abos@poľädca.sk ĺryz'

mobil:0915 033 300,0911 193 135
Táto zálohová faktura nie je dokladom pľe odpočítanie dane. Fakturu Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet
dodávatel'a. Ak ste platitelia DPH a na fakture sme neuviedli Vaše identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoĘ (IC DPĐ,
v záujme správnosti fakĺlry nám to, prosím, oznámte.
Spoločnosťje zapisaná,v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri okľesného súđu Žilina. , 92805)
Prístupový kód na www : Ao-84193588


