Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry
v zmysle §71 ods.1 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
(ďalej len ,,Súhlas,,)
Dodávateľ/odosielateľ
Obchodné meno
Sídlo
IČO
DIČ
IČ DPH
Zápis v obchodnom/živn.registri
Zastúpený
Odberateľ/prijímateľ
Obchodné meno
Sídlo
IČO
DIČ
IČ DPH
Zápis v obchodnom/živn.registri
Zastúpený
E-mail pre zasielanie faktúr
Požiadavky na zasielanie faktúr
Odberateľ podpisom tohto súhlasu potvrdzuje, že súhlasí so zasielaním elektronických
faktúr spoločnosťou .................................................... a súčasne potvrdzuje súhlas
s nižšie uvedenými podmienkami ich zasielania.

Podmienky elektronického zasielania faktúr:
1. Elektronická faktúra je zmluvnými stranami považovaná za plnohodnotnú faktúru, ktorá je
náhradou faktúry v listinnej (papierovej) forme.
2. Dodávateľ sa zaväzuje zasielať Odberateľovi elektronickú faktúru spolu s prípadnými
prílohami a doručovať ju vo formáte pdf. prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú
adresu Odberateľa, ktorá je uvedená v tomto Súhlase. Odberateľ je oprávnený požadovať od
dodávateľa zasielanie elektronických faktúr súčasne na viacero e-mailových adries.
3. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú dňom odoslania.
4. Odberateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k predmetnej e-mailovej adrese.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že údaje sprístupnené v elektronickej faktúre sú
predmetom obchodného tajomstva a že sú povinné toto tajomstvo zachovávať. Dodávateľ
nezodpovedá za porušenie obchodného tajomstva, ak k porušeniu došlo v dôsledku jeho
úniku z poštovej schránky priradenej k e-mailovej adrese odberateľa alebo v dôsledku úniku
z internetovej aplikácie odberateľa.
6. Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje, kde poškodenie alebo
neúplnosť údajov boli spôsobené poruchou na komunikačnej trase pri použití internetu.
Dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia odberateľa do
siete internet, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase k Odberateľovi alebo
v dôsledku akejkoľvek inej nemožnosti Odberateľa nadviazať príslušné spojenie alebo prístup
k internetu.
7. Odberateľ je povinný neodkladne informovať Dodávateľa o akýchkoľvek zmenách, ktoré by
mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr podľa týchto podmienok, najmä o
zmene e-mailovej adresy.
8. Elektronická faktúra je daňovým dokladom a spĺňa všetky náležitosti faktúry v zmysle § 71
ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

Miesto a dátum:
Meno a priezvisko podpisujúceho :

