
 Faktura 
 2020-04 
  
Dodavatel: Odběratel: 
  

Bc. Markéta Martina Harabišová Martina’s Agency s.r.o. 
Petra Křičky 16a Kralická 1082/18 
702 00 Ostrava 100 00 Praha 10 

 

IČ 06156321 IČ 07933967 
DIČ CZ8361285548 DIČ CZ07933967 

 

Bankovní účet 5824707001/5500 Datum vystavení 31.01.2020 
Variabilní symbol 201701 Datum splatnosti 31.03.2020 
Způsob platby Převodem   

 

Nejsem plátcem DPH. 

 

Fakturujeme Vám za administrativní služby za měsíc leden 2020. 

 

 Cena MJ Cena celkem 
1x administrativní služby 25 000 Kč 25 000,00 Kč 
   

25 000,00 Kč 
 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….                                                              …………………………………………………… 

         Podpis dodavatele                                                                                           Podpis odběratele 

 

marke
Sticky Note
Odběratel je klub, kterému fakturuješ. Vypíšeš jejich fakturační údaje stejně jako u sebe. 

marke
Sticky Note
Unmarked set by marke

marke
Sticky Note
V případě, že jde o platbu převodem, vypíšeš své číslo účtu

marke
Sticky Note
VS můžeš uvést nebo nemusíš... jinak je stejný jako číslo faktury

marke
Sticky Note
Uvedeš dle toho, jakým způsobem jsi vyplácená. Jestli převodem na účet=převodem nebo hotově = hotově

marke
Sticky Note
Datum, kdy fakturu vystavuješ

marke
Sticky Note
Uvádíme za co a za jaký měsíc a rok fakturujeme.Fakturujeme za taneční vystoupení, kulturní produkci atd.

marke
Sticky Note
Cena za jednotku tj. gáže/fix za večer

marke
Sticky Note
Cena/částka celkem

marke
Sticky Note
V některých klubech můžou chtít, aby si vyfakturovala všechno, nejen gáži/fix. Tj. i driky a soukromé tance. Uvádí se to podsebe.  3x taneční vystoupení   1000Kč  3000Kč  8x privatní tanec             500Kč  4000Kč12x drink                          300Kč  3600Kč                     celkem pod čarou 10600Kč

marke
Sticky Note
Podpisy za předpokladu, fyzicky předáváš fakturu... jinak nemusí být

marke
Sticky Note
Plátce DPH se stáváš, když tvé příjmy v daném roce přesáhnou 1 000 000KčJinak uvádíš, že nejsi plátce DPH

marke
Sticky Note
Datum, kdy má být uhrazeno

marke
Sticky Note
Kolikrát jsi byla v práci

marke
Sticky Note
Dodavatel jsi ty, tudíž vypíšeš své fakturační údaje, přesně jak máš v ŽL. Tj. jméno, adresa i s PSČ, IČ a DIČ

marke
Sticky Note
Číselná řada faktur... v podstatě je na nás, jak začneme, ale první fakturu, kterou vystavíme je od 1 a dál. Tj. 0001,0002.... případně může začínat rokem v kterém fakturu vystavujeme a pak přidat číslo faktury. Tj. 2020001, 2020002... nebo 2020-01, 2020-02 atd.V případě, že vystavuješ fakturu pro více klubů, stále jde o jednu číselnou řadu. 




