
Vážený zákazníku,

dovolujeme si Vás požádat o Váš souhlas s elektronickým zasíláním daňových dokladů.

Elektronická fakturace je moderní, ekologický, jednoduchý a efektivní způsob předávání daňových dokladů. Faktury bychom Vám v případě 
Vašeho souhlasu zasílali pouze e-mailem ve formátu PDF opatřené tzv. elektronickým podpisem (PostSignum Qualifi  ed CA Česká pošta, s.p.).

Výhody elektronické fakturace:
  fakturu budete mít k dispozici v den dodání zboží
  omezíte možnost zneužití pravomocí ve Vaší fi rmě
  faktury se nemohou ztratit
  faktura může být zároveň zasílána Vám, Vaší účetní i dalším osobám dle Vašeho požadavku
  zároveň s fakturou od nás obdržíte také nascanovaný dodací list a snadno tak zjistíte, kdo zboží převzal
  uspoříte náklady na archivaci dokladů
  přispějete k ochraně životního prostředí

Elektronický podpis u daňového dokladu jednoznačně potvrzuje informaci o vystaviteli daňového dokladu, znemožňuje jakoukoli neautorizovanou 
úpravu faktury po jejím vystavení a je jím podepsán pouze PDF dokument obsahující fakturu, nikoli celý e-mail s fakturou. Fakturu je tak možno 
spolu s elektronickým podpisem archivovat odděleně bez doprovodného e-mailu.

Pro otevření dokumentu ve formátu pdf potřebujete program Adobe Acrobat Reader, který je k dispozici zdarma například na stránce: 
http://get.adobe.com/reader/ Na většině počítačích je instalován již od výrobce počítače.

Podrobnější informace o elektronické fakturaci najdete na našich internetových stránkách www.dek.cz.

Pokud s elektronickým zasílám daňových dokladů souhlasíte, zašlete nám prosím tento dopis zpět na naši adresu nebo e-mail:

Stavebniny DEK a.s.
Tiskařská 257/10
108 00 Praha 10

pohledavky@dek.cz

Jako osoba, pro kterou se uskutečňuje zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, tímto souhlasíme 
s použitím daňového dokladu v elektronické podobě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas se zasíláním 
elektronických faktur
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