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Vážení obchodní partneri – dodávatelia,
Železnice Slovenskej republiky (ďalej len ako „ŽSR“) akceptujú prijímanie elektronických faktúr
vo formáte PDF prostredníctvom elektronickej mailovej schránky.
Pre elektronické faktúry platia tieto pravidlá:
 jeden e-mail môže obsahovať maximálne 1 PDF faktúru, maximálna veľkosť e-mailu je 25 MB,
elektronickú faktúru s veľkosťou viac ako 25 MB nebude možné z našej strany prijať
 faktúra PDF musí byť pridaná ako príloha k e-mailu a nesmie byť zaheslovaná
 odporúčame, aby prílohy k faktúre (dodací list, súpis prác, akceptačný protokol atď.) boli súčasťou
súboru s faktúrou – v takomto prípade musia prílohy nasledovať za faktúrou
 v prípade, že prílohy k faktúre sú ako samostatné súbory, musia byť tieto prílohy priložené v e-maili
až za súborom faktúry
V prípade, ak Vaša spoločnosť ako dodávateľ ŽSR má záujem zasielať e-faktúry je potrebné, aby ste
svoju požiadavku spolu so „Súhlasom o zasielaní elektronickej faktúry“ doručili na osobitnú e-mailovú adresu:
e-faktura.dodavatel@zsr.sk, alebo v písomnej podobe zaslali na adresu centrálneho príjmu dodávateľských
e-faktúr:
Železnice Slovenskej republiky
Účelové stredisko - Účtovné centrum Žilina
Ul. 1. Mája 34
010 01 Žilina
Vaša požiadavka bude pracoviskom centrálneho príjmu faktúr preverená po obsahovej a formálnej
stránke.
O vybavení Vašej požiadavky budete informovaní na Vami uvedené kontaktné údaje. Dňom
podpísania „Súhlasu o zasielaní elektronickej faktúry“ oprávnenými osobami ŽSR, máte možnosť ako náš
dodávateľ zasielať e-faktúry.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že Vami zaslaná e-faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle platných
zákonov SR, naše číslo objednávky, bankové údaje, potvrdený dodací/preberací list/protokol príjemcom
služby alebo materiálu. Pokiaľ Vaša e-faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, nebude zo strany
ŽSR akceptovaná a bude Vám vrátená k doplneniu na e-mailovú adresu, prostredníctvom ktorého ste
e-faktúru zaslali.
Vaše otázky alebo pripomienky k zasielaniu e-faktúr adresujte na osobitnú e-mailovú adresu:
e-faktura.dodavatel@zsr.sk
S pozdravom

Ing. Krupcová Jana
Riaditeľka odboru financovania,
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