FAKTURA č. 201305678
DODAVATEL

ODBĚRATEL

Stavíme zeleně, spol. s.r.o.
Na Zelené louce 2512
198 00 Praha 9

Mar n Šetrný
K Dotaci 123
123 00 Praha

Dodavatel, který realizoval
dodávku podporovaného
opatření.

Faktura musí být vystavena
na žadatele nebo jiného
spoluvlastníka podporované nemovitos .

IČ: 12345678
DIČ: CZ12345678
Bankovní ústav: Zelená banka
Číslo účtu: 43-123456789/0700

Datum vystavení:
15. 6. 2015
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 15. 6. 2015
Datum splatnos :
29. 6. 2015

forma úhrady:
převodem
variabilní symbol: 201305678
konstantní symbol: 308

Fakturujeme Vám za položky a služby
Položka

Částka bez DPH Sazba DPH Částka vč. DPH

Na základě smlouvy o dílo č 2013-305 ze dne
3. 1. 2015 a na základě předávacího protokolu
č. 2013-305-678 ze dne 15. 6. 2015 Vám fakturujeme za provedení úsporných opatření na rodinném
domu K Dotaci 123, Praha, částku v dohodnuté výši:

516 100 Kč

Celkem bez DPH

15

593 515 Kč
516 100 Kč

DPH 0 %

0 Kč

DPH 15 %

77 415 Kč

DPH 21 %

0 Kč

Celkem včetně DPH

593 515 Kč

Dle způsobu úhrady
předloží žadatel příslušný
doklad potvrzující úhradu
faktury. Při platbě převodem se jedná o kopii
výpisu z účtu dodavatele s připsanou platbou
nebo kopie výpisu z účtu
žadatele se zaúčtovanou
platbou. V případě platby
v hotovos je nutné dodat
originál nebo prostou kopii
příjmového pokladního
dokladu. Upozorňujeme, že
maximální hodnota platby
v hotovos je 270 000 Kč
(blíže viz Zákon č. 254/2004
Sb., o omezení plateb v hotovos a o změně zákona
č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů).

Celkem k úhradě: 593 515,0 Kč
Vystavil (razítko, podpis):
Jan Zelený, jednatel
Faktura musí být opatřena
podpisem a razítkem dodavatele (pokud je dodavatelem užíváno).

Pokud není faktura rozepsána do jednotlivých položek
(s případným uvedením
SVT kódů) a obsahuje jak
oprávněné, tak i ostatní
výdaje, je potřeba doložit
další dokumenty (rozdělení
výdajů na oprávněné
a ostatní, položkový rozpočet, rozpis SVT kódů).

DUZP se musí shodovat s
datem předání dokončeného díla (předávací protokol /
protokol o uvedení zařízení
do trvalého provozu) – blíže
viz Zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty,
v platném znění, ust. § 21
odst. 5 písm. a); neuvádí se
v případě, že dodavatel není
plátcem DPH.

