Objednávka č.

Záväzná objednávka služieb
Poskytovateľ služby:

Objednávateľ/ka služby:

AT personalistika, s. r. o.

Titul: …....................................................

Hronského 2712

Meno: …..................................................

093 01 Vranov nad Topľou

Priezvisko: …...........................................

zastúpený štatut. zástupcom: Anton Tekely

Ulica: …...................................................

zapísaný v OR Okresného súdu Prešov, oddiel

č. domu: …...............................................

Sro, vložka č. 26424/P

Mesto: …..................................................

IČO:

46 788 425

IČ DPH:

SK2023568954

Číslo účtu:

2949460299/ 1100

IBAN:

SK70 1100 0000 0029 4946 0299

SWIFT:

TATRSKBX

PSČ: ….....................................................
Dátum narodenia: …................................
č.OP : …..................................................

V zmysle daného dokumentu, si záväzne objednávam poskytnutie služieb vyznačených v
„Cenníku poskytovaných služieb“, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto záväznej objednávky
služieb a zároveň sa zaväzujem k dodržaniu všetkých náležitosti uvedených v časti „Poučenie“.

POUČENIE:


Objednávateľ je povinný, na základe

faktúry zaslanej

poskytovateľom

služby

–

AT personalistika, s. r. o. , uhradiť poplatok za objednané služby vyznačené v danej objednávke
a na účet poskytovateľa: 2949460299/1100 -TATRA BANKA, a.s. v určenej

lehote

splatnosti./pri úhrade uveďte variabilný symbol – číslo faktúry/. Právo faktúrovať, resp. nárok
na platbu vzniká dňom prijatia záväznej objednávky na spracovaného daňového priznania.
Splatnosť faktúry za spracovanie daňového priznania je 7 dní.
V prípade ak záujemca neuhradí odplatu poskytovateľovi v lehote splatnosti vystavenej faktúry,
služba mu nebude poskytnutá.


Objednávateľ je povinný, predložiť poskytovateľovi služby všetky potrebné podklady na
poskytnutie služby. Za úplnosť a správnosť predložených dokladov zodpovedá daňovník/
osoba žiadajúca o spracovanie daňového priznania.

Potrebné podklady je objednávateľ povinný predložiť v stanovenej lehote a to:



1. lehoty doručenia dokladov pre spracovanie daňového priznania v SR:
- v prípade podania žiadosti do 26. 02. je lehota 21 dní
- v prípade podania žiadosti po 26. 02. je lehota pre doručenie dokladov najneskôr do 15.03.
2. lehoty doručenia dokladov pre spracovanie daňového priznania v AT:
- v prípade podania žiadostí do 26. 02. je lehota 21 dní5.
- v prípade podania žiadosti po 26. 02. je lehota pre doručenie dokladov najneskôr do 15.04.
Žiadosti prijaté po 15.03. v prípade DP v SR a po 15.04. v prípade DP v AT budú
posudzované individuálne.
•

Objednávku možno stornovať do 24 hodín od podania objednávateľom.

•

Poskytovateľ je povinný spracovať daňové priznanie do 14 dní od doručenia potrebných podkladov
a pripísania úhrady na účet poskytovateľa a to za predpokladu dostupnosti aktuálnych tlačív
zverejňovaných príslušným správcom dane.

CENNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB
platný od 0 1 . 0 1 . 2 0 1 6
(žiadanú službu prosím vyznačte krížikom v tomto cenníku)

A/ Spracovanie daňového priznania na Slovensku
39,90 € s DPH
B/ Spracovanie daňového priznania v Rakúsku
59,90 € s DPH
C/ Spracovanie daňových priznaní komplet SK + AT
69.90 € s DPH

Poskytované zľavy
Zľava 10% z ceny pre zmluvných opatrovateľov/ky spoločnosti AT personalistika, s.r.o.
Zľava 50% z ceny pre zmluvných opatrovateľov/ky, s ktorými zmluvný vzťah trvá 3 roky a viac.
Zľava 5% z ceny pre zmluvných opatrovateľov/ky spoločnosti AT personalistika a aj pre nezmluvných
opatrovateľov/ky, ktorí pošlú záväznú objednávku na daňové priznanie do 31.01.2020.

vo

, dňa
Podpis objednávateľa/ky

