
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLADčíslo                           datum

dodavatel odběratel

Forma úhrady:
Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum zdanitelného plnění:   

Množství 
(ks) (ii)

Popis Jednotková  
cena bez DPH  
vč. příspěvku  
na recyklaci

Sazba 
DPH

DPH Cena celkem  
za položku

Sazba příspěvku  
na recyklaci  

za 1 ks bez DPH  
(i)

Příspěvek  
na recyklaci celkem  
za položku bez DPH 

(iii)

100 rychlovarná konvice 405,00 Kč 21% 85,05 Kč 49 005,00 Kč 5,00 Kč 500,00 Kč

200 mikrovlnná trouba 2 010,00 Kč 21% 422,10 Kč 486 420,00 Kč 10,00 Kč 2 000,00 Kč

10 žehlička 304,00 Kč 21% 63,84 Kč 3 678,40 Kč 4,00 Kč 40,00 Kč

Příspěvek na recyklaci celkem bez DPH: (iv) 2 540,00 Kč
Sazba DPH Základ DPH Celkem

21% 445 540,00 Kč 93 563,40 Kč 539 103,40 Kč

Příklad č. 1 – recyklační příspěvek je účtován za kus a jeho výše se liší pro každý fakturovaný výrobek   
   
(i) použitá jednotková výše (sazba) příspěvku na 1 ks (uvádí se pro každý výrobek samostatně)     
   
(ii) množství (ks) fakturovaných výrobků (uvádí se pro každý výrobek samostatně)
        
(iii) celková výše příspěvku každého fakturovaného výrobku při použití dané sazby příspěvku     
   
(iv) souhrnná výše všech recyklačních příspěvků, která je součtem všech recyklačních příspěvků uvedených u jednotlivých 
položek na daném daňovém dokladu         

Celkem k úhradě:  539 103,40 Kč



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLADčíslo                           datum

dodavatel odběratel

Forma úhrady:
Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum zdanitelného plnění:   

Množství 
(ks) (ii)

Popis Jednotková  
cena bez DPH  
vč. příspěvku  
na recyklaci

Sazba 
DPH

DPH Cena celkem  
za položku

Sazba příspěvku  
na recyklaci  

za 1 ks bez DPH  
(i)

Příspěvek  
na recyklaci celkem  
za položku bez DPH 

(iii)

100 kulma 1 004,00 Kč 21% 210,84 Kč 121 484,00 Kč

4,00 Kč

400,00 Kč

200 žehlička na vlasy 1 104,00 Kč 21% 231,84 Kč 267 168,00 Kč 800,00 Kč

10 fén 804,00 Kč 21% 168,84 Kč 9 728,40 Kč 40,00 Kč

Příspěvek na recyklaci celkem bez DPH: (iv) 1 240,00 Kč
Sazba DPH Základ DPH Celkem

21% 329 240,00 Kč 69 140,40 Kč 398 380,40 Kč

Příklad č. 2 – recyklační příspěvek je účtován za kus a jeho výše je stejná pro všechny fakturované výrobky  
 
(i) použitá jednotková výše (sazba) příspěvku za 1 ks (lze uvést souhrnně pro všechny výrobky)     
   
(ii) množství (ks) fakturovaných výrobků (uvádí se pro každý výrobek samostatně)
        
(iii) celková výše příspěvku každého fakturovaného výrobku při použití dané sazby příspěvku  
        
(iv) souhrnná výše všech recyklačních příspěvků, která je součtem všech recyklačních příspěvků uvedených u jednotlivých 
položek na daném daňovém dokladu         

Celkem k úhradě:  398 380,40 Kč



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLADčíslo                           datum

dodavatel odběratel

Forma úhrady:
Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum zdanitelného plnění:   

Množství 
(ks) (ii)

Popis Jednotková 
hmotnost 
(kg) (iii)

Jednotková  
cena bez DPH  
vč. příspěvku  
na recyklaci

Sazba 
DPH

DPH Cena celkem 
za položku

Sazba 
příspěvku  

na recyklaci 
za 1kg  

bez DPH (i) 

Příspěvek  
na recyklaci  

za 1 ks  
bez DPH  

(iv) 

Příspěvek 
na recyklaci 

celkem 
za položku 

bez DPH (v)

100 reproduktor 2 501,00 Kč 21% 105,21 Kč 60 621,00 Kč 0,50 Kč 1,00 Kč 100,00 Kč

200 hifi sestava 3 3 000,60 Kč 21% 630,13 Kč 726 145,20 Kč 0,20 Kč 0,60 Kč 120,00 Kč

10 fotoaparát 1 1 500,10 Kč 21% 315,02 Kč 18 151,21 Kč 0,10 Kč 0,10 Kč 1,00 Kč

Příspěvek na recyklaci celkem bez DPH: (vi) 221,00 Kč
Sazba DPH Základ DPH Celkem

21% 665 221,00 Kč 139 696,41 Kč 804 917,41 Kč

Příklad č. 3 – recyklační příspěvek je účtován za kilogram a jeho výše se liší pro každý fakturovaný výrobek  
            
(i) použitá jednotková výše (sazba) příspěvku za 1 kg (uvádí se pro každý výrobek samostatně)     
   
(ii) množství (ks) fakturovaných výrobků (uvádí se pro každý výrobek samostatně)
        
(iii) hmotnost (kg) fakturovaných výrobků (uvádí se pro každý výrobek samostatně)
       
(iv) výše příspěvku za 1 ks každého výrobku zahrnutého na faktuře při použití dané sazby příspěvku    
    
(v) celková výše příspěvku každého fakturovaného výrobku při použití dané sazby příspěvku      
   
(vi) souhrnná výše všech recyklačních příspěvků, která je součtem všech recyklačních příspěvků uvedených u jednotlivých 
položek na daném daňovém dokladu         

Celkem k úhradě:  804 917,41 Kč



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLADčíslo                           datum

dodavatel odběratel

Forma úhrady:
Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum zdanitelného plnění:   

Množství 
(ks) (ii)

Popis Jednotková 
hmotnost 
(kg) (iii)

Jednotková  
cena bez DPH  
vč. příspěvku  
na recyklaci

Sazba 
DPH

DPH Cena celkem 
za položku

Sazba 
příspěvku  

na recyklaci 
za 1 kg  

bez DPH (i) 

Příspěvek  
na recyklaci  

za 1 ks  
bez DPH  

(iv)

Příspěvek 
na recyklaci 

celkem 
za položku 

bez DPH (v)

100 šlehač 2 1 000,80 Kč 21% 210,17 Kč 121 096,80 Kč

0,40 Kč

0,80 Kč 80,00 Kč

200 mixér 3 2 001,20 Kč 21% 420,25 Kč 484 290,40 Kč 1,20 Kč 240,00 Kč

10 ponorný mixér 1 1 200,40 Kč 21% 252,08 Kč 14 524,84 Kč 0,40 Kč 4,00 Kč

Příspěvek na recyklaci celkem bez DPH: (vi) 324,00 Kč
Sazba DPH Základ DPH Celkem

21% 512 324,00 Kč 107 588,04 Kč 619 912,04 Kč

Příklad č. 4 – recyklační příspěvek je účtován za kilogram a jeho výše je stejná pro všechny fakturované výrobky  
              
(i) použitá jednotková výše (sazba) příspěvku za 1 kg (lze uvést souhrnně pro všechny výrobky)     
  
(ii) množství (ks) fakturovaných výrobků (uvádí se pro každý výrobek samostatně)

(iii) hmotnost (kg) fakturovaných výrobků (uvádí se pro každý výrobek samostatně)        
  
(iv) výše příspěvku za 1 ks každého výrobku zahrnutého na faktuře při použití dané sazby příspěvku    
    
(v) celková výše příspěvku každého fakturovaného výrobku při použití dané sazby příspěvku     
   
(vi) souhrnná výše všech recyklačních příspěvků, která je součtem všech recyklačních příspěvků uvedených u jednotlivých 
položek na daném daňovém dokladu         

Celkem k úhradě:  619 912,04 Kč



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLADčíslo                           datum

dodavatel odběratel

Forma úhrady:
Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum zdanitelného plnění:   

Množství 
(ks) (ii)

Popis Jednotková 
hmotnost 
(kg) (iii)

Jednotková  
cena bez DPH  
vč. příspěvku  
na recyklaci

Sazba 
DPH

DPH Cena celkem 
za položku

Sazba 
příspěvku  

na recyklaci 
za 1 ks  

nebo 1 kg  
bez DPH (i)

Příspěvek  
na recyklaci  

za 1 ks  
bez DPH  

(iv)

Příspěvek 
na recyklaci 

celkem 
za položku 

bez DPH  
(v) 

100 váha osobní 2 1 001,00 Kč 21% 210,21 Kč 121 121,00 Kč 0,50 Kč 1,00 Kč 100,00 Kč

200 váha dětská 3 1 200,60 Kč 21% 252,13 Kč 290 545,20 Kč 0,20 Kč 0,60 Kč 120,00 Kč

10 mobilní telefon 3 004,00 Kč 21% 630,84 Kč 36 348,40 Kč 4,00 Kč 4,00 Kč 40,00 Kč

Příspěvek na recyklaci celkem bez DPH: (vi)  260,00 Kč
Sazba DPH Základ DPH Celkem

21% 370 260,00 Kč 77 754,60 Kč 448 014,60 Kč

Příklad č. 5 - recyklační příspěvek je účtován u některých fakturovaných výrobků za kus a u jiných za kilogram  
      
(i) použitá jednotková výše (sazba) příspěvku za 1 ks nebo 1 kg (uvádí se pro každý výrobek samostatně)    
    
(ii) množství (ks) fakturovaných výrobků (uvádí se pro každý výrobek samostatně)
        
(iii) hmotnost (kg) fakturovaných výrobků (uvádí se pro každý výrobek samostatně; uvedení hmotnosti je nutné pouze  
u výrobků, u kterých je účtován příspěvek za kg) 
        
(iv) výše příspěvku za 1 ks každého výrobku zahrnutého na faktuře při použití dané sazby příspěvku    
    
(v) celková výše příspěvku každého fakturovaného výrobku při použití dané sazby příspěvku     
   
(vi) souhrnná výše všech recyklačních příspěvků, která je součtem všech recyklačních příspěvků uvedených u jednotlivých 
položek na daném daňovém dokladu         

Celkem k úhradě:  448 014,60 Kč


