Průvodce vyúčtováním
Na faktuře najdete celkovou částku k úhradě, veškeré informace pro daňové účely a také
údaje pro provedení platby. V dolní části také najdete kontakty na zákaznickou linku Centrio.
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Jana Ukázková
Ukázková ulice 123/45
123 45 Praha
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Jana Ukázková
Ukázková ulice 123/45
123 45 Praha

1

Dodavatel - adresa naší společnosti, od které odebíráte
služby

2

Platební údaje - údaje pro odeslání platby (číslo účtu,
variabilní a konstantní symbol)

3

Datum zdanitelného plnění/datum vystavení - datum,
kdy došlo k vystavení faktury

4

Datum splatnosti - datum, kdy musí být platba řádně
připsána na našem bankovním účtu

5

Číslo faktury - evidenční číslo faktury, které je přiděleno
každé faktuře (na každé faktuře je tedy jiné)

6

Korespondenční adresa - adresa, na kterou jsou vám
zasílány faktury (v případě zasílání poštou) a jiné písemnosti
od nás

7

Odběratel- adresa, na kterou jsou odebírány naše služby.

8

Číslo smlouvy - evidenční číslo smlouvy, na základě které
odebíráte naše služby

9

Forma úhrady - Vámi zvolený způsob úhrady za naše služby
(převodem, inkasem z účtu, SIPO, pošt. poukázkou typu A )
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10 Služby Centrio 01.09.2018 - 30.09.2018

0,82 Kč
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1 Kč

10

Fakturovaná položka - služby, které od nás odebíráte,
případně jiné poplatky/pokuty (např. za upomínky apod.).
Platí se vždy za služby na následující měsíc

11

Rekapitulace DPH - přehled daně z přidané hodnoty z
částky na faktuře

12

Celková částka k úhradě - celková částka za vyúčtování,
kterou musíte uhradit

Faktury jsou vždy vystavovány 15. den v měsíci (pokud je to všední den) a poté jsou odesílány Vámi
zvoleným způsobem - poštou či e-mailem. Pokud vám faktura nepřišla do 5 dnů od vystavení (a nemá-te ji ve složce spam ani hromadné), dejte nám, prosím, vědět.

@internetcentrio
info@centrio.cz
+420 246 008 787

