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Elektronické zasielanie faktúr 

 

Vážený obchodný partner, 

dovoľte   navrhnúť   Vám   zasielanie   faktúr  vo forme PDF v elektronickej  podobe,   ktorá   spĺňa   všetky 
podmienky platných právnych noriem. 

V prípade Vášho súhlasu s uvedenou formou fakturácie, prosím vyplňte formulár „Súhlas s elektronickým zasielaním 
faktúry" v prílohe tohto e-mailu. 

Vyplnený a podpísaný formulár nám môžete zaslať nasledovne: 

•    elektronicky na e - mailovú adresu  ekonom@everlift.sk 

•    poštou na adresu:        

EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, 974 05  Banská Bystrica 

Zároveň Vás chcem informovať, že od 01.01.2017 zavádza naša spoločnosť spoplatnenie zasielania faktúr v papierovej 

podobe.  Spoplatnenie poštovného sa netýka osobitného zasielania príloh (napr. revízne správy, preukazy...) ak má Vaša 

spoločnosť podpísaný tento súhlas. 

Ďakujeme za porozumenie a veríme, že týmto krokom spoločne prispejeme k zlepšeniu nášho životného 

prostredia. 

S úctou 

Ing. Róbert Paluš 
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SÚHLAS S ELEKTRONICKÝM ZASIELANÍM  FAKTÚR 

V zmysle § 71 ods. l písm. b) zákona č. 222/2004 Z .z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Súhlas") 

 
Zákazník / Odberateľ: 

Obchodné meno  

Sídlo  

IČO  

DIČ  

IČ DPH  

Zápis v registri  

Zastúpený  

Kontaktný e-mail  

Kontaktný telefón  

Kontaktný e-mail pre zasielanie 
elektronických faktúr 

 

Zákazník / Odberateľ podpisom tohto Súhlasu potvrdzuje, že v súlade s ustanovením § 71 ods. l písm. b) 
zákona  č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH") 
súhlasí s elektronickým zasielaním faktúr spoločnosti EverLift Slovakia, s.r.o. a súčasne potvrdzuje, že súhlasí s 
podmienkami ich zasielania. 

Podmienky s elektronickým zasielania faktúr: 

1. Faktúra musí obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu podľa zákona o účtovníctve a zákona 
o DPH  § 74. 

Elektronické zasielanie faktúry je v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty daňovým dokladom. 

2. EverLift Slovakia, s.r.o.  sa zaväzuje elektronicky zasielať faktúry na vyššie uvedený kontaktný   e-mail 
pre zasielanie  faktúr  v .pdf formáte.  

Spolu s elektronickou faktúrou môžu byť zaslané ďalšie súbory taktiež vo formáte .pdf, ktoré tvoria 
prílohy faktúry. 

3. Faktúra zaslaná elektronicky sa považuje za doručenú dňom odoslania. 

4. V prípade elektronického nedoručenia faktúry  v .pdf sa Zákazník / Odberateľ zaväzuje bezodkladne o 
tejto skutočnosti informovať EverLift Slovakia, s.r.o. prostredníctvom e-mailovej adresy: 
ekonom@everlift.sk . V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti podľa predchádzajúcej vety           
sa faktúra v .pdf považuje za riadne doručenú a EverLift Slovakia s.r.o. nie je povinná jej odoslanie 
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preukazovať. 

5. Zákazník / Odberateľ sa zaväzuje informovať EverLift Slovakia s.r.o. o akýchkoľvek zmenách, majúcich 
vplyv na elektronické zasielanie faktúr, najmä zmenu kontaktného e-mailu pre zasielanie .pdf  faktúr. 

6. Zákazník / Odberateľ potvrdzuje, že má výlučný prístup ku kontaktnému e-mailu pre elektronické 
zasielanie .pdf faktúr, EverLift Slovakia, s.r.o. nezodpovedá za akýkoľvek únik informácii z e-mailu 
odberateľa. 

7. EverLift Slovakia, s.r.o.  nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnosť údajov spôsobené poruchou 
počas doručovania prostredníctvom siete internet. EverLift Slovakia, s.r.o. nezodpovedá za škody 
vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia Zákazníka / Odberateľa do siete internet, alebo vzniknuté 
z dôvodu akejkoľvek nemožnosti zákazníka pripojiť sa /získať prístup do siete internet. 

8. Zákazník / Odberateľ je oprávnený odvolať tento súhlas písomným oznámením doručeným 
spoločnosti EverLift Slovakia, s.r.o.. Odvolanie súhlasu je účinné uplynutím jedného mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo odvolanie súhlasu doručené spoločnosti                         
EverLift Slovakia, s.r.o.. 

9. Zákazník / Odberateľ podpisom tohto Súhlasu zároveň dáva súhlas spoločnosti EverLift Slovakia, s.r.o. 
k zasielaniu akejkoľvek ekonomickej a účtovnej korešpondencii na kontaktný e-mail pre zasielanie 
elektronických faktúr. 

 

Konajúca osoba svojím podpisom potvrdzuje, že je v tejto veci oprávnená v mene Zákazníka / Odberateľa 
konať. 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

Miesto a dátum: Podpis/pečiatka: 


