VÝPLATNÝ ZÚČTOVACÍ LÍSTOK
vzor vyplnenia pre fyzické osoby

Výplatný zúčtovací lístok
Odosielateľ/podávateľ:

1

Poradové č.:

uveďte ďalšie poradové číslo lístka v danom
zúčtovacom mesiaci

Ján Novák
Vzorová 45

uveďte meno a priezvisko a ďalšie adresné údaje

810 02 Bratislava
Podacia pošta:

Bratislava 1

Spôsob úhrady:

uveďte podávaciu poštu, na ktorej ste v zmysle
povolenia povinný podávať svoje zásielky

úver poštovného
zálohový prevod z účtu

označte využívaný spôsob úhrady cien

jednorazový prevod z účtu
Výška zálohy (EUR):

100
28.8.2014

zo dňa

Druh

uveďte výšku poukázanej mesačnej zálohy na účet Slovenskej pošty len vtedy,
keď novú mesačnú zálohu poukážete (súčasne predložte doklad o úhrade), inák
výšku zálohy neuvádzate, výška zloženej zálohy by mala pokryť minimálne
uveďte zostatok zálohy po predchádzajúcom/poslednom mesačné poštovné

Zostatok zálohy pred podajom
(len pri zálohovom prevode z účtu):

Počet

podaji, uvedené platí len pri zálohovom prevode z účtu

18,00

Cena

Cena spolu

(EUR/ks)

(EUR)

Poznámka

List 2.triedy do 50 g (VS)

5

0,50

2,50

List 2.triedy do 100 g (VS)

2

0,65

1,30

uveďte dátum, kedy bola zložená záloha na účet SP

nepovinný údaj
uveďte úhrnnú sumu cien za podané zásielky

uveďte sumu za jeden kus podávaného druhu zásielky
platných v zmysle Tarify Slovenskej pošty
uveďte presný počet kusov podávaných listových zásielok
Podacie doklady (cena v EUR)

12,00

uveďte druh podávanej listovej zásielky podľa hmotnostných kategórii a
ceny, druh zásielky je možné uviesť aj formou údaju Položka z Tarify SP

Podacie doklady (cena v EUR)

uveďte sumu podávaného druhu zásielok z podacieho dokladu
(podací hárok, Objednávka/Kniha výplatného,....)

Podacie doklady (cena v EUR)
Cena celkom (EUR)

15,80

uveďte úhrnnú sumu za celkový podaj zásielok na lístku
102,20

Zostatok zálohy po podaji:

uveďte výslednú zostatkovú sumu zálohy po podaji, tj.
(výška zálohy + zostatok zálohy pred podajom) - cena za
uskutočnený podaj

vyplní a potvrdí zamestnanec pošty

Prijal:
Časť so šedým podkladom vypĺňa odosielateľ/podávateľ len pri zálohovom prevode z účtu. Pri jednorazovom prevode
z účtu tlačivo odosielateľ/podávateľ nevypĺňa.
(11 - 101)

(11 - 101)

