SÚHLAS SO ZASIELANÍM ELEKTRONICKEJ FAKTÚRY
v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Súhlas“)

Žiadateľ / Akreditovaná osoba / Držiteľ osvedčenia (ďalej len „Príjemca“)
Obchodné meno
Sídlo
IČO
DIČ
IČ DPH
Zastúpený
Kontaktný e-mail
Kontaktný telefón
E-mailová adresa na zasielanie
elektronických faktúr
Príjemca podpisom tohto Súhlasu 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 Slovenskej národnej akreditačnej služby (ďalej len „SNAS“) a súčasne
potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami ich zasielania.
Podmienky zasielania elektronických faktúr:
1. Elektronická faktúra je v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH daňovým dokladom.
2. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry vyhotovenej SNAS v elektronickej forme je
zaručená elektronickým podpisom podľa zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. SNAS sa zaväzuje elektronickú faktúru doručovať na vyššie uvedenú e-mailovú adresu na zasielanie
elektronických faktúr.
4. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú dňom odoslania.
5. V prípade nedoručenia elektronickej faktúry sa Príjemca zaväzuje bezodkladne o tejto skutočnosti
informovať SNAS prostredníctvom e-mailovej adresy: fakturacia@snas.sk. V prípade nesplnenia
oznamovacej povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa elektronická faktúra považuje za riadne
doručenú a SNAS nie je povinný jej odoslanie preukazovať.
6. Príjemca sa zaväzuje informovať SNAS o akýchkoľvek zmenách, majúcich vplyv na zasielanie
elektronických faktúr, najmä zmenu e-mailu na zasielanie elektronických faktúr.
7. Príjemca potvrdzuje, že má výlučný prístup k e-mailu na zasielanie elektronických faktúr, SNAS
nezodpovedá za akýkoľvek únik informácii z e-mailu odosielateľa.
8. SNAS nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnosť údajov spôsobené poruchou počas doručovania
prostredníctvom siete internet. SNAS nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného
pripojenia Príjemcu do siete internet, alebo vzniknuté z dôvodu akejkoľvek nemožnosti Príjemcu
pripojiť sa /získať prístup do siete internet.
9. Príjemca je oprávnený odvolať tento súhlas písomným oznámením doručeným SNAS. Odvolanie je
účinné uplynutím kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, v ktorom bolo
odvolanie súhlasu doručené SNAS.
Konajúca osoba svojím podpisom potvrdzuje, že je v tejto veci oprávnená v mene Príjemcu konať.
miesto a dátum

Slovenská národná
akreditačná služba
P.O. Box 74, Karloveská 63
840 00 Bratislava 4

IČO: 30809673
DIČ: 2020815115
IČ DPH: SK2020815115

podpis / pečiatka

Bankové spojenie:
web: www.snas.sk
Štátna pokladnica
e-mail: fakturacia@snas.sk
SK02 8180 0000 0070 0036 9571
tel.: 0902 931 601

