k

študentski
servis

EUROSPLET d.o.o., Partizanska cesta 3, SI-2390 Ravne na Koroškem
davčna številka: SI82849307, matična številka: 1415298
T: 02 821 77 00, F: 02 821 77 01
e-mail: ravne@koroskiservis.com, web: ess.koroskiservis.com

Obračunski list
za opravljeno delo dijakov in študentov
Obračunski list nam lahko dostavite

Naročnik

C
C
C
C
C

številka
napotnice

priimek in ime

po elektronski pošti na naslov obracun@koroskiservis.com
na telefaks številka (02) 883 80 37
po klasični pošti na naslov podjetja
obračun lahko opravite tudi v spletni poslovalnici
k-Študentski servis (ess.koroskiservis.com)

delo opravljal (od - do)

količina
(št. ur)

cena ure
(bruto)

znesek (bruto)

SKUPAJ
Pri obračunu upoštevajte dejansko število opravljenih ur in zakonsko minimalno bruto urno postavko 6,17 EUR/h. Svetujemo vam, da
posamezen obračun opravite do skupnega bruto zneska 400 EUR, saj bomo v primeru višjega zneska članu morali odvesti akontacijo
dohodnine. Za posameznega člana lahko opravite več obračunov na istem obračunskem listu.
Na podlagi potrjenega obračunskega lista vam bomo izdali račun za bruto prejemek člana, zakonske koncesijske dajatve in prispevke ter
davek na dodano vrednost.

datum

podpis in žig naročnika:

spletna poslovalnica http://ess.koroskiservis.com
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