Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o Váš súhlas s elektronickým zasielaním
daňových dokladov.
Elektronická fakturácia je moderný, ekologický, jednoduchý a efektívny
spôsob odovzdávania daňových dokladov. Faktúry by sme Vám v prípade
Vášho súhlasu zasielali len e-mailom vo formáte PDF.
Výhody elektronickej fakturácie:










faktúru budete mať k dispozícii v deň dodania tovaru
obmedzíte možnosť zneužitia právomocí vo Vašej ﬁrme
faktúry sa nemôžu stratiť
faktúra môže byť zároveň zasielaná Vám, Vašej účtovníčke i ďalšim osobám podľa
Vašej požiadavky
zároveň s faktúrou od nás obdržíte tiež nascanovaný dodací list a ľahko tak zistíte, kto
tovar prevzal
usporíte náklady na archiváciu dokladov
prispejete k ochrane životného prostredia

Elektronický podpis u daňového dokladu jednoznačne potvrdzuje informáciu o vystaviteľovi
daňového dokladu, znemožňuje akúkoľvek neautorizovanú úpravu faktúry po jej vystavení
a je ním podpísaný len PDF dokument obsahujúci faktúru, nie celý e-mail s faktúrou. Faktúru
je tak možné spolu s elektronickým podpisom archivovať oddelene bez sprievodného
e-mailu.
Pre otvorenie dokumentu vo formáte pdf potrebujete program Adobe Acrobat Reader, ktorý je
k dispozícii zdarma napriklad na stránke:
http://get.adobe.com/reader/
Na väčšine počítačoch je inštalovaný už od výrobcu počítača.
Pokiaľ s elektronickým zasielaním daňových dokladov súhlasíte, zašlite nám prosím tento list
späť na našu adresu:

DEKTRADE SR, s.r.o.
Chemická 1
831 04 Bratislava
pohladavky@dektrade.sk
SÚHLAS SO ZASIELANÍM ELEKTRONICKEJ FAKTÚRY
Zákazník podpisom tohto Súhlasu spoločnosti DEKTRADE SR, s.r.o. potvrdzuje, že v súlade s ustanovením § 71
ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o DPH“) súhlasí so zasielaním elektronických faktúr a súčasne potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami ich zasielania.
Podmienky zasielania elektronických faktúr:













Elektronická faktúra je daňovým dokladom v zmysle § 75 ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty.
Na základe súhlasu sa dodávateľ zaväzuje odosielať odberateľovi elektronickú faktúru formou elektronickej pošty
na jeho e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v súhlase.
Elektronická faktúra sa považuje za doručenú dňom odoslania.
Odberateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese, ďalej vyhlasuje, že si je vedomý, že uvedené
údaje sú predmetom obchodného tajomstva, a že je povinný toto obchodné tajomstvo zachovávať.
V prípade nedoručenia elektronickej faktúry sa Zákazník zaväzuje bezodkladne o tejto skutočnosti informovať
dodávateľa. V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa elektronická faktúra
považuje za riadne doručenú a dodávateľ nie je povinný jej odoslanie preukazovať.
Zákazník sa zaväzuje informovať dodávateľa o akýchkoľvek zmenách, majúcich vplyv na zasielanie
elektronických faktúr, najmä zmenu kontaktného e-mailu pre zasielanie elektronických faktúr.
Odberateľ je oprávnený udelený súhlas odvolať písomnou formou adresovanou dodávateľovi.

Názov ﬁrmy: .................................................................................................................................

IČO: ..............................................................................................................................................

Podpis, prípadne pečiatka: ..........................................................................................................

E-mail pre zasielanie faktúr: .........................................................................................................

Dátum podpisu: ...........................................................................................................................

Spoločnosť je zapísaná
v obchodnom registri, vedenom
Mestským súdom v Bratislave,
oddiel Sro., vložka 48903/B.
Sídlo spoločnosti
DEKTRADE SR, s.r.o.
Chemická 1
831 04 Bratislava
IČO: 43 821 103
IČ DPH: SK2022484849
č.ú.: 25808233/7500 ČSOB, a.s.
www.dektrade.sk

