
SÚHLAS SO ZASIELANÍM ELEKTRONICKEJ FAKTÚRY/ 
OZNÁMENIE O ZMENE ÚDAJOV 

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“) 

Dodávateľ 

Obchodné meno 

Sídlo 

IČO 

DIČ 

IČ DPH 

Zastúpený 

E-mailová adresa z ktorej budú zasielané
elektronické faktúry

Názov .pdf súboru - elektronickej faktúry
(rovnaká štruktúra názvu sa použije pre každú 
faktúru – označenie musí byť v súlade s bodom 4) 
Príklady: „Invoice_Slovnaft_RRRRMMnnn.pdf“ 

„Faktura_12345.pdf“ 
„Dobropis123456789OK.PDF“

Kontakt na osobu zodpovednú za technické 
nastavenie zasielania e-mailov 

Dodávateľ 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“) bude zasielať faktúry spoločnosti SLOVNAFT TRANS a.s. v elektronickej
forme, a súčasne potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami ich zasielania, uvedenými nižšie.
Spoločnosť SLOVNAFT TRANS a.s. potvrdzuje, že so zasielaním elektronických faktúr
súhlasí.

Podmienky zasielania elektronických faktúr: 
1. Elektronická faktúra je v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH daňovým dokladom.

2. Dodávateľ je povinný zabezpečiť vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry vyhotovenej v

elektronickej forme. Podpis faktúry kvalifikovaným elektronickým podpisom sa nevyžaduje.

3. Dodávateľ sa zaväzuje elektronickú faktúru odosielať z e-mailovej adresy uvedenej vyššie a doručovať

na e-mailovú adresu transdodavatelia@slovnaft.sk

4. Elektronická faktúra musí mať v názve jednoznačné označenie pre identifikáciu (faktura, invoice,

dobropis); názov môže popri jednoznačnom označení bez diakritiky obsahovať aj ďalšie znaky (čísla

alebo písmená). Štruktúra, v akej sa bude elektronická faktúra označovať, a ktorú si Dodávateľ zvolí a

zadá v záhlaví tohto Súhlasu, musí byť zachovaná pri každej faktúre. Zmenu štruktúry označenia je

potrebné vopred písomne oznámiť.
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5. Elektronická faktúra musí byť vo formáte PDF (PDF/A) a nesmie byť zaheslovaná, zamknutá na tlačenie,

ani komprimovaná.

6. Každý e-mail môže obsahovať iba jednu prílohu s jednou elektronickou faktúrou. Ak sa k faktúre

prikladajú ďalšie dokumenty (dodací list, preberací protokol a pod.), tie musia byť obsiahnuté v tom

istom elektronickom dokumente a vždy nasledujú až po samotnej faktúre. E-mail s elektronickou

faktúrou (vrátane prikladaných dokumentov) nesmie byť väčší než 25 MB.

7. Elektronická faktúra, ktorá nebude mať náležitosti daňového dokladu, nebude zabezpečená

vierohodnosť jej pôvodu a neporušenosť obsahu, ktorá bude zaslaná z inej než vyššie uvedenej e-

mailovej adresy, alebo bude zaslaná inak v rozpore so stanovenými podmienkami, bude

odmietnutá/neprijatá a považovaná za nedoručenú.

8. Dodávateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k zadefinovanej e-mailovej adrese, a zaväzuje sa písomne

informovať spoločnosť SLOVNAFT TRANS a.s. o akýchkoľvek zmenách, majúcich vplyv na zasielanie

elektronických faktúr (najmä zmena e-mailu, z ktorého budú zasielané elektronické faktúry, štruktúra

označenia faktúry a pod.). Zmeny oznámi Dodávateľ zaslaním tohto Súhlasu (oznámenia o zmenách)

s novými údajmi.

9. Elektronické faktúry môže Dodávateľ zasielať od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení

potvrdeného Súhlasu.

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

Doplňujúce informácie: 

• Vyplnený a podpísaný Súhlas prosíme zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: dohody@slovnaft.sk
Súhlas pre každú spoločnosť (SLOVNAFT, a.s. alebo dcéry) zašlite ako samostatný e-mail. Ako prílohu Súhlasu 
prosíme do mailu priložte aj VZOR faktúry s presným návoslovím (vzorová faktúra neslúži ako daňový doklad a 
nebude zaúčtovaná).

• Dodávateľ môže zasielať elektronické faktúry z rovnakej e-mailovej adresy spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako aj jej 
dcérskym spoločnostiam, avšak až po zaslaní samostatného Súhlasu pre každú spoločnosť.

• E-mail s faktúrou nemusí obsahovať text v predmete ani v tele.

• O doručení Súhlasu a jeho spracovaní nebude Dodávateľ automaticky notifikovaný. Spoločnosť SLOVNAFT TRANS

a.s. bude informovať Dodávateľa len v  prípade, že systém nerozpoznal e -mailovú adresu alebo zasielaný súbor.

miesto a dátum podpis/pečiatka 
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