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SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD
Číslo dokladu: 8235744/3486968081/2022
Variabilní symbol: 3486968081
Datum vystavení: 31.10.2022
Datum uskutzdaň.plnění: 01.10.-31.10.2022

Nemocnice Znojmo, příspěvková o

MUDr. Jana Janského 2675/11
669 02 Znojmo

DODAVATEL:
obchodní jméno:
sídlo podnikáni:
IČO: 27916693
bankovní spojení:

CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
Voctářova 2500/20a, 180 00, Praha 8
DIČ CZ27916693

ODBĚRATEL:
obchodní jméno:
sídlo podnikání:
IČO: 00092584
bankovní spojení:
číslo zákazníka v databázi CCS:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 2675/11 669 02 Znojmo
DIČ CZ00092584

Fakturujeme Vám za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS

v tuzemsku a ostatní služby poskytnuté ze strany CCS

období: říjen 2022

zboží/služba množství
cena celkem

v Kč
cena bez DPH

v Kč
DPH
v Kč

DPH
v% sazba sp.daně

spotřeb.daň
v Kč

kód
nomenklatury

Nafta 4909.50 27102011
Natural 37.04 27101145
Diesel + 89.92 27102011
Autopřísluš. 1.00
Additivum 8.70
Ost.dat.služ 1.00
CCS Carnet měsíční p 22.00
Sleva

Součet podle daňových skupin:
DPH • základní sazba - 21 233649.72 193098.96 40550.76

Celkem 233649.72 193098.96 40550.76 42720.69

poř.č.dokladu:
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Ceny zboží, jež podléhá zdanění podle Zákona č.353/2003 Sb., obsahují spotřební daň. Spotřební daň je vyčíslena pouze

u položek definovaných v §45 odst.1,písm.b) a odst.2,písm.c) zákona č.353/2003 Sb.

Zboží: nafta, diesel+, nafta plus, nafta spec, má číselné označení v tiskopisu daňového přiznání 271040,271085,271030,271035.

Zboží: ekologická paliva má číselné označení v tiskopisu daňového přiznání 271035 a 382401.

Zboží PHM bez SD: Na základě přijatých objednávek k uskutečněným prodejům je prodej výrobku č. 27102011 osvobozen

od spotřební daně dle § 49 odst.8 zákona c. 353/2003 Sb. Výrobek je určen pro plavbu po vodách na daňovém území České republiky

nebo pro plavby z daňového území České republiky na daňové území jiného členského státu nebo pro plavby z jiného členského státu

na daňové území České republiky. Výrobek není určen pro soukromá rekreační plavidla. Výrobek je značkován a barven podle části

páté zákona c. 353/2003 Sb.

Daňové doklady jsou vystavovány jako souhrnné daňové doklady v souladu s §26 odst.2 zákona č.235/2004, o dani z přidané hodnoty.

Součásti souhrnného daňového dokladu je příloha s rozpisem jednotlivých nákupů. Příloha je v souladu s všeobecnými obchodními

podmínkami uložena na www.ccs.cz

Společnost CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 126337. V případě reklamace volejte linku Zákaznického centra CCS 266 108 108.

Forma úhrady: převodním příkazem ve prospěch účtu datum splatnosti: 30.11.2022

Přehled plateb:

variabilní symbol typ období částka

3486968081 Nákupy a služby 2.pol.října 233649.72

Celkem 233649.72

poř.č.dokladu:
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