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(Identlfikačnéčíslopre DPH)

PORADCA s. r. o.

Pri Celulózke 40
o1o 01 žilina
Príma banka slovensko. a. s.
ěíolo účtq: 31a7791oo1/55oo

IBltrÍ: sx.].7 5600 oooo oo31 a779 loo1
swIEŤ: KoMAsK2x
5 l)Átunl ryslavenia J'al(túry
6 Dát splat
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2 Fak1úra číslo(var'abilný
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IČo. 30 6151
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synbol: 0308

DIČ 2o2!o24o3a

obecný úrad Se].ice
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Sel.ice 113
925 72
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fúÚry:

Fatturuj

K PREDP]'A'I',NEMU DÁ]-y PRODUXT DARMO

váE 50 t zálohu za pre{>Iatné FORADC'A 2o22:

Úhradou Predplatného získate :
FoRrDc]L 2022 - L3 ěíeel dlesaěníka (cca 3 ooo st!án) - záLony po norreJ_ácň a tGútár@
E_P'oRADGA (elektlonický PoR'ADCA) - be4'lataý onJ-ine prístq> t pre{rlatenýn resa&ítoo.
cD E-PoR'ADCA - na \''l'žiadanie
Úplnó znenia Zákonov (aktualizácia po každej novele)
výĎel zo zbíer\'záLonov sR a' Firtaaaého sl'řavodajcír
Daňové a ned'aňorré Ý,ýdavky a náklady
Vzory alúv, žaa6b a podaoí
účtowná osnova, rrt.rrÉriavaciézáklady, odvody, EinínrÁlna mzda
e--!ail-ové notriny _ n-ajdóJ.ežitejšie eay a iDfoaácie priarc do e--oailq

PEiŤ-ní pre fyzické a p!ávnické osoby
z.rívmre zA RÍE 2021 w príkladoch - bézplatná príloha
oDvq)Y Fols!ÍÉrod' 1. 1. 20.22 - bezF:-atná príIoha
\ř!DA\,l(t A'z 2022 - kniha obsa}ruje aJcecedtle zo-adené všeťky dó1ežíté
DaIsotIÉ A
a nédaňovév.ga"l'iý-! *á*rady s Plí-L_I-.{-i pre podwojné a jednoduché účtorrníctrro
daňové 'mrŘ)l'E
daňo9Í'ch

fuvEÁ

zíEÍ'ía 20.22 - 13 zvázkov úp}ných znení zákonow (cca 91oo strán) - trronotetná'tiky
IA, rB
- daňové a úětorrné
IIA, IIB, Irc
- obchodné, občianske a trestné práwo
ÍIÍA, IIIB, ITIC - Bzdové, Placovnop!áwne a sociálne
Iv
- B tawel'né a 6úvi5iace predpisy
vA, vB
- obce, školy, štátna a verejná spláva
odpady, obaly, ovzdušie
vrA, vIB
- životné Prostředie,
všetky uvedené po}ožky sú zahrnuté v cene pÍédplatného'
ZITAVA 45T

K

PRE PREDPI,ATI TEEOV:

T'ERADE:

*5O,95

C

36'oo
€

I

Celkové predplatné je 72'00 €'ztohoDPH je 9,16 € (pošto\Té a balné ZADARMo).
Doplatok predplatného Yo Yýške 50 o/o, t-j. 36,00 € vám bude doúčtoYanýso splatnost'ou 150 dni.
7

V}tawje z:uzarLa studená

8 Pečialka a

podpis

FsC

V prípade, že ste ú uhradili predplatné PoRADCA 2022, poYLž\ite' prosím, túto faktunt za bezpredmetnú.
abos@poradca.sk
www.poradca.sk
Informácie : 04I/5652 81l
0915 033 300.0911 193 l3s
Táto zálohová falcúra nie je dokladom pre odpočítaniedane' Faktúru vám Zašleme v zákonnej lehote po prlatí platb}' na účet
dodiívatera Ak ste platitelia DPH a na fakture sme neuviedli Vaše tdentiftkačnéčíslopre dari z pridanej hodnoty (IC DPn'
Y záujme správnosti faldúry nám to, plosím, oznámte
Spoločnost'je Zapísan:i v oddiele Sro; vložka číslol2550,{- Y obchodnom registri okresného súdu Ztltna'
PrístuDoyý kód na wET.poradca.sk: sv-842o1773 (po bezplatnej řegistrácii v ''pronle užíYatel'a'') radi Vám telefonic\ poradíme.
Upozornenie:

(

64411\

