Žádost o elektronické doručování daňových dokladů
Důležité upozornění: v případě doručování 5 a více faktur na Vaši adresu,
kontaktujte, prosím, obchodního zástupce společnosti a vyplnění žádost bude
řešeno individuální cestou.
Ke každé smlouvě je možné uvést pouze jeden doručovací e-mail.
INFORMACE O ODBĚRATELI
Název/jméno odběratele*
Jméno a příjmení oprávněné osoby*
Telefonní kontakt

E-MAILOVÉ ADRESY PRO ELEKTRONICKÉ DORUČOVÁNÍ

Č. smlouvy 1*
*

E-mail

Č. smlouvy 2

E-mail

Č. smlouvy 3

E-mail

Č. smlouvy 4

E-mail

*

* Povinné pole – položku je třeba vyplnit, v případě doručování 5 a více faktur na Vaši adresu, kontaktujte,
prosím, obchodního zástupce naší společnosti.

Souhlasím s podmínkami, které jsou nedílnou součástí tohoto formuláře.
Svým podpisem stvrzuji souhlas s elektronickým doručováním daňových dokladů a
se zrušením jejich zasílání v tištěné podobě.

Datum: ………....………...

Podpis oprávněné osoby: ………………………………....

Podmínky k udělení souhlasu k elektronickému
doručování daňových dokladů

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Daňové doklady vydávané a doručované v elektronické podobě budou ve formátu PDF/A (v budoucnu
doplněné o datovou podobu) opatřené uznávanou elektronickou značkou naší společnosti, založenou na
kvalifikovaném systémovém certifikátu, a budou tak splňovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu
dle Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v platném znění
K zobrazení elektronického dokladu ve formátu PDF/A, je zapotřebí aktuální verze prohlížeče Adobe Reader
, který je zdarma ke stažení na stránkách http://get.adobe.com/cz/reader/..
Elektronické daňové doklady k jednomu číslu smlouvy budou zasílány pouze na jednu zadanou e-mailovou
adresu, vyjma doručování daňových dokladů na odběrná místa v případě dodávek elektrické energie a/nebo
plynu. Pokud vyplníte více e-mailových adres k jednomu číslu smlouvy, budeme brát v potaz první
vyplněnou e-mailovou adresu.
Vyplněním e-mailové adresy a odesláním žádosti prohlašujete, že jste osoba oprávněná jednat za
odběratele a udělujete společnosti Veolia Energie ČR, a.s a jejím dceřiným společnostem se sídlem
v České republice, souhlas pro vystavení a odesílání daňového dokladu v elektronické podobě v souladu
s ust. § 26 odst. 3 Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v platném znění, kterým Vám budou
účtovány dodávky tepelné energie, elektrické energie a/nebo plynu na základě uvedené smlouvy. Váš
souhlas je zákonnou podmínkou pro vystavování daňových dokladů v elektronické podobě.
Elektronické doručování daňových dokladů bude zahájeno nejdříve v měsíci následujícím po měsíci, ve
kterém byl naší společnosti udělen souhlas.
Do několika dní po odeslání tohoto formuláře bude na Vámi zadanou e-mailovou adresu zaslán ověřovací email s odkazem, na který, prosím, klikněte, nebo jej zkopírujte do adresové řádky Vašeho prohlížeče a
potvrďte klávesou Enter. Dokud toto neučiníte, Váš souhlas nemůže být naší společností považován za
platný.
Jakmile bude Vaše e-mailová adresa ověřena výše uvedeným postupem, bude Váš souhlas s vystavováním
a doručováním daňových dokladů v elektronické podobě účinný. Od okamžiku, kdy bude elektronická
distribuce daňových dokladů spuštěna, již nebudete k zadané smlouvě dostávat daňové doklady v tištěné
podobě.
V případě, že se nepodaří doručit daňový doklad elektronicky na Vámi zadaný email v průběhu 18 hodin od
prvního pokusu doručení, bude následně automaticky zvoleno doručení v písemné podobě na stávající
doručovací poštovní adresu.
Souhlas s vydáváním a doručováním daňových dokladů v elektronické podobě můžete kdykoliv
odvolat nebo změnit, a to buď na zákaznickém portálu www.veoliaenergie.cz/dline, nebo písemně
dopisem zaslaným na adresu:
Veolia Energie ČR, a.s.
Zákaznické centrum
Zelená 2061/88a
709 74 Ostrava

10. Uvedením Vaší e-mailové adresy nebo telefonního čísla souhlasíte se zpracováním těchto údajů naší
společností pro účely doručování daňových dokladů v elektronické resp. datové podobě.

