Dohoda o elektronickém zasílání daňových dokladů

I. Smluvní strany
1. KOSTAL CR, spol. s r.o.
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23697

se sídlem: Černín č.p.89, PSČ 267 51
IČO: 49687131
DIČ: CZ49687131
jednající: Joachim Grabowski, jednatel
bankovní spojení: COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha 1
číslo účtu: 10022377/6200
(dále jen odběratele)
a
2. ……………………………
zapsaná v OR vedeném …………… soudem v ……….. , oddíl .., vložka …….

se sídlem:
IČO:
DIČ:
jednající:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen dodavatele)
(dále spolu jen smluvní strany)
II. Předmět dohody
1. V souladu s ust. § 26 zák.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, se smluvní strany dohodly, že ode dne účinnosti této dohody dodavatel bude
oprávněn zasílat odběrateli veškeré daňové doklady související jak s veškerými
stávajícími tak i s budoucími obchodními vztahy prostřednictvím elektronické pošty, tzn.
e-mailem ve formátu PDF přičemž platí, že v jednom e-mailu lze zaslat pouze jeden
soubor, který bude obsahovat pouze jeden daňový doklad (fakturu), to vše ze stanovené
e-mailové adresy dodavatele, na stanovenou e-mailovou adresu odběratele.
2. Doručovací e-mailová adresa odběratele je stanovená takto:
e-invoices.cz@kostal.com
3. Dodavatel se zavazuje v souladu s odst.1 tohoto článku odesílat odběrateli veškeré
daňové doklady z e-mailové adresy stanovené takto:
…………………………………
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4. Obě strany se zavazují od okamžiku vystavení toho kterého daňového dokladu zajistit
věrohodnost jeho původu, neporušenost jeho obsahu a jeho čitelnost, do konce lhůty
stanovené zákonem pro jeho uchovávání
5. Žádná ze stran není oprávněná jakýmkoliv způsobem měnit obsah takto vystavených a
výše uvedeným způsobem zaslaných a přijatých (doručených) daňových dokladů.
6. Pro lepší a rychlejší komunikaci a případné řešení jakýchkoliv připomínek, nesrovnalostí
apod., si smluvní strany určují následující kontaktní osoby:
a) za dodavatele:
- ……………………………, tel.č.: ……………………., e-mail:………………………………..
- ……………………………, tel.č.: ……………………., e-mail: ………………………………..
b) za odběratele:
- Spisovna - faktury, WF (KOCR), tel.č.:311 653 975, e-mail: f.Spisovna@kostal.com
- Hana Kadeřábková, tel.č: 311 653 958, e-mail: h.kaderabkova@kostal.com
7. Jakékoli změny v osobách, jejich kontaktních adresách jsou si smluvní strany povinné
sdělit bez zbytečného odkladu na e-mailovou adresu uvedenou v čl.II, odst. 6 této
dohody.
III. Závěrečná ustanovení
1. Tato dohoda je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná od …………
2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze
smluvních stran obdržela po jednom z nich.

………, …... 2013

Černín, …...2013

za dodavatele:

za odběratele:

…………………………………..
jednatel

………………..………………………
Joachim Grabowski
KOSTAL CR, spol. r.o.
jednatel
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