ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO,
ODBOR FINANCOVANIA, ÚČTOVNÍCTVA A DANÍ
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1

Vážený obchodný partner,
v záujme skvalitnenia našich služieb a zabezpečenia jednoduchšieho a rýchlejšieho spôsobu
zasielania faktúr Vám ponúkame možnosť zasielania faktúr v elektronickej podobe.
Elektronická faktúra je moderný, ekologický, jednoduchý a efektívny spôsob
odovzdávania daňových dokladov.
Na elektronické zasielanie faktúr je potrebný Váš súhlas a konkrétna e-mailová
adresa, na ktorú si želáte faktúry posielať. Faktúry spolu s prílohami zasielame ako prílohu
e-mailu vo formáte PDF.
V prílohe Vám predkladáme formulár, ktorý v prípade záujmu vyplňte a zašlite
na emailovú adresu e-faktura.odberatel@zsr.sk alebo na adresu našej spoločnosti:
Železnice Slovenskej Republiky
Účelové stredisko Účtovné centrum
M.R. Štefánika 295/2
960 02 Zvolen

Tešíme sa na spoluprácu.

S pozdravom

Ing. Krupcová Jana, v.r.
Riaditeľka odboru financovania,
účtovníctva a daní

ŽSR sú zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Po, vo vložke 312/B

Železnice Slovenskej republiky
Súhlas s elektronickým zasielaním faktúr
vydaný podľa ustanovenia § 71 ods.1 písm. b) zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Súhlas“)

Obchodný partner (obchodné
meno/meno a priezvisko)
Sídlo/adresa
IČO/dátum narodenia
Štatutárny orgán
Osoba oprávnená konať vo veci
DIČ
IČ DPH
Zápis v registri
Kontaktná osoba, email, telefón

Prehlásenie o Súhlase
Obchodný partner podpisom tohto Súhlasu udeľuje spoločnosti Železnice Slovenskej
republiky súhlas 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“) na zasielanie
elektronických faktúr a súčasne potvrdzuje, že súhlasí s nasledujúcimi podmienkami ich
zasielania.
E-mailová adresa pre elektronické zasielanie faktúr: ...........................................................
Podmienky zasielania elektronických faktúr.
1. ŽSR sa zaväzuje elektronickú faktúru spolu s prípadnými prílohami doručovať vo formáte pdf. obchodnému
partnerovi prostredníctvom elektronickej pošty, a to na jeho e-mailovú adresu, ktorú poskytol ŽSR, a ktorá je
uvedená v Súhlase. Obchodný partner môže zaslať Súhlas elektronicky na emailovú adresu
e-faktura.odberatel@zsr.sk alebo písomne na adresu: ŽSR, Účelové stredisko Účtovné centrum, M.R Štefánika
295/2, 960 02 Zvolen.
2. Obchodný partner je povinný neodkladne informovať ŽSR o akýchkoľvek zmenách, ktoré by mohli mať vplyv
na doručovanie elektronických faktúr podľa týchto podmienok, najmä o zmene e-mailovej adresy.
3. Obchodný partner je oprávnený odvolať tento Súhlas písomným oznámením podpísaným oprávnenou osobou
doručeným na adresu: ŽSR, Účelové stredisko Účtovné centrum, M.R Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen alebo
na emailovú adresu e-faktura.odberatel@zsr.sk. Odvolanie je účinné uplynutím kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo odvolanie Súhlasu doručené spoločnosti ŽSR.
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4. Obchodný partner vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese uvedenej v Súhlase. ŽSR nezodpovedá
za škody vzniknuté v dôsledku úniku údajov z poštovej schránky priradenej k e-mailovej adrese obchodného
partnera alebo v dôsledku úniku údajov z internetovej aplikácie obchodného partnera.
5. ŽSR nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje v prípade, že poškodenie alebo neúplnosť údajov
boli spôsobené poruchou na komunikačnej trase pri doručovaní elektronickej faktúry prostredníctvom siete
internet. ŽSR nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia obchodného partnera do
siete internet, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase k obchodnému partnerovi alebo v
dôsledku akejkoľvek inej nemožnosti obchodného partnera nadviazať príslušné spojenie alebo prístup k
internetu.
6. V prípade nedoručenia elektronickej faktúry sa obchodný partner zaväzuje bez zbytočného odkladu
informovať ŽSR o tejto skutočnosti prostredníctvom správy zaslanej na e-mailovú adresu
e-faktura.odberatel@zsr.sk. V prípade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti odberateľa nie sú ŽSR povinné
preukazovať odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručenú.
7. Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Súhlasu.

Konajúca osoba svojím podpisom potvrdzuje, že je v tejto veci oprávnená konať v mene
obchodného partnera.

V ........................, dňa .......................

.....................................................
(podpis oprávneného zástupcu spoločnosti)
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