Dohoda o elektronické fakturaci
strany
Animalco a.s.

a
………………………
(název organizace)

sídlem Na Kocínce 1, 160 41 Praha 6
IČO 00536458
DIČ CZ00536458
zapsaná u MS Praha B.90
zastoupená ředitelem Jurajem ŠEKETOU (dále jen „Animalco“)
sídlem………………..….., ………………………….
IČO ……………… DIČ CZ……………………….
zapsaná u ……….., oddíl …..… vložka …………….
zastoupená p./paní.……………….(dále jen „………….“)

se dohodly na zasílání daňových dokladů v elektronické podobě takto:
1) Daňové doklady splňující všechny náležitosti dle obecně závazných právních předpisů
budou vystavovány v elektronické podobě ve formátu PDF
2) Soubor PDF bude autorem dokladu (Fakturantem) elektronicky podepsán kvalifikovaným
certifikátem pro zajištění původu a nezměněného stavu dokumentu. Fakturant poskytne
Příjemci veřejný klíč k certifikátu pro ověření pravosti podpisu.
3) Soubory PDF budou zasílány druhé straně elektronickou poštou (e-mailem). Strany budou
používat pro příjem a odesílání souborů následující poštovní adresy:
Animalco:
fakturace@animalco.cz
NÁZEV ORGANIZACE:

………………@..........................

Pro uvedené poštovní adresy zřídí strany možnost automatického odesílání doručenek
a potvrzení o přečtení došlých zpráv odesílateli.
4) Strany si nadále nebudou běžně zasílat daňové doklady v papírové formě. Fakturant
i Příjemce jsou odpovědni za uložení a archivaci elektronických daňových dokladů obdobně
jako v případě standardní papírové formy. Strany si na vyžádání kdykoliv po dobu archivační
lhůty pro daňové doklady předmětné soubory opětovně zašlou nebo je poskytnou v papírové
formě.
5) Zákonným podkladem pro tuto dohodu jsou zejména
- zákon o účetnictví č.353/2001
- zákon o DPH č.235/2004 Sb. hlava II. díl 5 § 26 odst. 4
- zákon o elektr.podpisu č. 227/2000 Sb. ve znění zák.č.226/2002 Sb. a č.517/2002 Sb.
Pro případ takové budoucí změny zákonných předpisů, která by vylučovala některá
z ustanovení této dohody, se strany se zavazují k její neprodlené aktualizaci.
6) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Dohoda je platná a účinná dnem podpisu oběma
stranami. Dohoda může být vypovězena kteroukoliv ze stran bez udání důvodu s výpovědní
lhůtou 3 pracovní dny od oznámení.
Praha, …................2019
Animalco a.s.

Název organizace, razítko, podpis, datum

