NÁPOVĚDA K VYPLNĚNÍ FAKTURY- VYSVĚTLIVKY

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD
Prodávající (dodavatel):

č. ………1…………………

Kupující (odběratel):
EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.
Brněnská 173
664 52 Sokolnice

telefon:

telefon:

544 224 133

IČ:

IČ:

25545027

DIČ:

DIČ:

CZ25545027

Peněžní ústav:

Peněžní ústav:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

Číslo účtu:

187598929/0300

Způsob úhrady:

převodem

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění zd. plnění:
Společnost zapsána u …………....………………...……...........… v ..................................
oddíl................................, vložka.......................................
Vyúčtování za dodávku el. energie z malé elektrárny za období …1.1.22012 - 30.6.2012……...……………..
č. smlouvy: ... F22003.1...............

Fakturace za dodávku elektřiny
Počáteční stav

Konečný stav

Konstanta

Dodávka [kWh]

Kč/kWh

5

205

1

200

1,-Kč

Daň 20% [Kč]

Celkem k úhradě [Kč]

Fakturace celkem

Základ daně [Kč]
vyplní pouze plátci DPH

200 Kč

vypl. pouze plátci DPH

pozn.: DIČ uvádějte pouze v případě, že jste registrováni jako plátci daně z přidané hodnoty.
Pokud nejste registrování, nedoplňujte položku základ daňe a daň 20%. Doplňte pouze cenu celkovou.

razítko a podpis

Prohlašujeme, že námi dodaná elektřina je elektřinou ekologicky šetrnou ve smyslu části
čtyřicáté sedmé zákona č. 261/2007 Sb., v platném znění.
Vysvětlivky na druhé straně.
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Vysvětlivky:
Datum vystavení:

datum vystavení faktury - jen 15 dní od datumu zdanitelného plnění

Datum splatnosti:

datum vystavení + 14 dní

Datum uskut. zdanitelného plnění:

poslední den kalendářního měsíce za fakturační období, tj 30.6.
nebo 31.12.

Vyúčtování za dodávku el. energie malé elektrárny za období: pololetí 1.1. - 30.6 nebo 1.7. - 31.12.
Číslo smlouvy: číslo smlouvy o výkupu elektřiny např. F22003.1
Počáteční stav: počáteční stav elektroměru za dané období = konečný stav z minulého fakturačního období
Konečný stav:

konečný stav elektroměru = na elektroměru položka 2.8

Konstanta:

vždy 1

Dodávka(kWh): konečný stav mínus počáteční stav elektroměru
Kč/kWh:

cena za dodávku el. energie dle ceníku EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.

Základ daně:

dodávka krát Kč za kWh - vyplní jen plátci DPH

Daň 20% (Kč):

základ daně krát 20% - vyplní jen plátci DPH

Celkem k úhradě (Kč):

základ daně + daň 20%, neplátci DPH vyplní bez daně 20%

pro rok 2012

1Kč/kWh
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