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ELEKTRONICKÁ FORMA ZASÍLÁNÍ
DAŇOVÝCH A DOPROVODNÝCH
DOKUMENTŮ

Praha, 2.6.2014

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že s účinností od 1. 6. 2013 přešla společnost
Endress+Hauser Czech s.r.o. na elektronickou formu zasílání daňových a doprovodných
dokumentů.

Elektronická fakturace je moderní, ekologický a efektivní způsob předávání daňových a jiných
dokladů v elektronické podobě (nikoli v tištěné), opírající se o platné zákony České republiky -
Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zákon o DPH č. 235/2004
Sb., ve znění pozdějších předpisů, (§ 26, § 27, § 29, § 34 a § 35), Technická novela zákona o
DPH, účinná ode dne 1. ledna 2013, Zákon o elektronickém podpisu 227/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

V souladu s Obchodními a dodacími podmínkami jsou s účinností od 1. 6. 2013 Daňové
doklady, dodací listy a ostatní dokumentace zasílány odběrateli primárně elektronicky e-
mailem, na dohodnutou e-mailovou adresu, v běžném formátu PDF. Pro čtení tohoto formátu
se používá volně dostupný a běžně používaný software – Acrobat Reader.

Daňové doklady v tištěné podobě jsou k dispozici na vyžádání za jednotný poplatek pokrývající
dodatečné náklady na zpracování.

Technická dokumentace v českém jazyce je zveřejněna na oficiálních webových stránkách
společnosti www.cz.endress.com a je volně přístupná odběrateli.

Technická dokumentace v českém jazyce na CD je k dispozici na vyžádání za poplatek.
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Výhody elektronického zasílání Daňových a jiných dokladů:

 moderní způsob komunikace
 ochrana životního prostředí
 přehlednost a jednoduchost
 snadná a nenáročná manipulace a archivace
 jednoduché a rychlé vyhledávání
 rychlost doručení
 přímé doručení zodpovědné osobě

Naše společnost chce tímto krokem aktivně přispět k zvýšení ochrany životního prostředí,
stejně tak jako k zjednodušení procesu oběhu dokumentů mezi společnostmi a snížení
procesních nákladů na straně dodavatele i odběratele.

Věříme, že se nám tímto novým způsobem komunikace společně podaří zefektivnit vzájemnou
spolupráci.

Hana Burianová


