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ŠTRUKTÚRA FAKTÚR

POLOŽKY FAKTÚRY

 Sumarizuje faktúry za nákupy na území Slovenskej republiky a v zahraničí za dané fakturačné obdobie

ZOZNAM FAKTÚR 

 Za nákupy prostredníctvom palivových MOL Group kariet v Slovenskej republike v sieti Slovnaft vystavíme 
faktúry po skončení fakturačného obdobia

 Doručíme aj postúpené faktúry od spoločností  Skupiny MOL z titulu zahraničných nákupov prostredníctvom 
palivových kariet

 Ide vždy o súhrnné faktúry

 Obsahujú podrobný zoznam nákupov všetkých položiek zoradených podľa palivových kariet, vrátane nákla-
dového strediska, informácii o počte prejazdených kilometrov a pod.

 Dostupné vo formátoch .xls, .pdf, .txt v Kartovom centre 

FAKTÚRY

PRÍLOHY K FAKTÚRE

 Všetky transakcie prostredníctvom kariet (nákupy palív, tovarov a služieb na čerpacích staniciach)

 Poplatok za výrobu karty - účtuje sa vo fakturačnom období prislúchajúcom momentu spustenia výroby karty

 Platba mýta prostredníctvom palivových kariet
–  slovenské mýto je vyúčtované ako súčasť faktúry od spoločnosti Slovnaft, daňový doklad je faktúra od Národnej diaľničnej     

 spoločnosti (NDS),detaily k mýtnym transakciám nájdete vo  faktúre od NDS
–  zahraničné mýto (napr. ČR, Slovinsko, Maďarsko) je vyúčtované vo faktúre príslušnej krajiny akceptácie

 Pre vrátenie DPH sa vystavuje samostatná faktúra. Informácia je zahrnutá aj v zozname faktúr. Prostriedky sú poukázané na 
váš účet, v prípade dohody môže byť nastavené aj započítanie

Podrobný popis položiek v zozname faktúr, faktúry a prílohy nájdete na webe v závislosti od spôsobu platby (palivové karty  
s odloženou splatnosťou, predplatné palivové karty).

https://molgroupcards.com/content/3-network/Odlozena_splatnost_popis_zoznamu_faktur_faktury_a_prilohy.pdf
https://molgroupcards.com/content/3-network/Platba_vopred_popis_zoznamu_faktur_faktury_a_prilohy.pdf


  
1.

2.

3.

molgroupcards.com 

ODLOŽENÁ SPLATNOSŤ

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet spoločnosti Slovnaft. Kreditný limit sa znižuje 
nákupmi prostredníctvom palivových kariet a navyšuje sa úhradou faktúr. 
Pri úhrade záväzku je dôležité použiť správny variabilný symbol.

  Pre úhradu všetkých faktúr v jednej platbe, zaplaťte súhrnnú čiastku zo zoznamu faktúr a uveďte ako variabilný  
        symbol 10-miestne číslo zoznamu. 

  Pre úhradu každej faktúry zvlášť je variabilným symbolom číslo faktúry, v tomto prípade zaplaťte príslušnú čiastku  
        každej faktúry. 

TIPY PRE VÁS:

PLATBA VOPRED A DOBÍJANIE

Faktúra vystavená pre predplatné palivové MOL Group GOLD karty PREPAID je daňovým dokladom, táto faktúra vám 
ponúka maximálnu kontrolu, neslúži ale na úhradu. Vystavuje sa jedenkrát mesačne. Disponibilný kredit na predplat-
nom PREPAID účte pod vaším variabilným symbolom sa znižuje nákupmi realizovanými PREPAID kartami a navyšuje 
sa dobitím účtu:

 na čerpacej stanici hotovosťou alebo bankovou kartou 

 bankovým prevodom

Pre správne a efektívne priradenie platieb realizujte platby do preddefinovanej banky na bankové údaje uvedené vo faktúre.

DOBÍJANIE BANKOVÝM PREVODOM

Plánujte si úhrady faktúr s prihliadnutím na pracovné dni, víkend a sviatky 

Nastavte si notifikáciu Splatnosť faktúry v Kartovom centre

Zriaďte si inkaso vo svojej banke pre automatickú úhradu faktúr a požiadajte aj o notifikácie v prípade nezreali-
zovania inkasa

Pre dobitie účtu použite bankové údaje uvedené vo faktúre k PREPAID kartám. Správny variabilný symbol je 10-miestne 
číslo zložené z čísla zákazníka a doplnené na neobsadených pozíciách číslom "8". Príklad: 

 Odporúčame plánovať si platby pre dobitie účtu k predplatným palivovým kartám s prihliadnutím na použiteľný zo-
statok, pracovné dni, víkend a sviatky

Číslo zákazníka: 424954 VS: 8888424954
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Pre správne a efektívne priradenie platieb realizujte platby do preddefinovanej banky na bankové údaje uvedené vo faktúre.  
K dispozícii sú účty:

V prípade požiadavky na zmenu kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo Biznis linku 0800 111 811. 

Nepotrebujete zbierať pokladničné doklady – okrem INA v Chorvátsku 

 Faktúry k palivovým kartám sú vždy daňovým dokladom, okrem faktúry vystavenej spoločnosťou INA, Chorvátsko  

 Pokladničný blok je potvrdením o nákupe. Jedine na čerpacích staniciach INA v Chorvátsku ide o daňový doklad a je potreb-
né si ho uschovať pre účely účtovníctva

 Mýtne transakcie za slovenské a české mýto sú vyúčtované vo faktúre, daňovým dokladom pre mýtne transakcie sú faktúry 
doručené priamo od správcov výberu mýta

 Zmenu údajov vašej spoločnosti oznámte na kontaktne.centrum@slovnaft.sk alebo svojmu obchodnému zástupcovi spo-
ločnosti SLOVNAFT, a.s., zmenu emailu pre zasielanie e-faktúr aktualizujte úpravou súhlasu 

 Ak vám nebola e-faktúra doručená z akéhokoľvek dôvodu, môžete sa k nej dostať v Kartovom centre pomocou funkcie 
„stiahnuť elektronickú faktúru“ 

 Potrebujete duplikát faktúry (pre faktúry v tlačenej podobe)? Máte viacero možností:
 – požiadajte oň pomocou funkcie „požiadať o certifikovanú kópiu faktúry“ pri konkrétnej faktúre v Kartovom centre  
 – obráťte sa na svojho obchodného zástupcu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., alebo Biznis linku
 – napíšte na adresu efaktury@slovnaft.sk

 Faktúry za nákupy v zahraničí sa vystavujú v rovnakej frekvencii a s rovnakou splatnosťou ako faktúry za nákupy na území SR, 
s výnimkou týždňovej fakturácie pre tuzemské nákupy; v takom prípade sa zahraničné faktúry vystavujú s dvojtýždňovou 
frekvenciou 

 Rozdiel vo výške DPH vo faktúre a v prílohe k faktúre je daný zaokrúhľovaním. Príloha má informatívny charakter a rozho-
dujúca je suma uvedená vo faktúre 

DAŇOVÝ DOKLAD PRI PLATBE PROSTREDNÍCTVOM PALIVOVÝCH KARIET

ŠPECIFIKÁ

ÚHRADA FAKTÚR 

DORUČOVANIE FAKTÚR

 Papierová faktúra (tlačená podoba) 

 Elektronická faktúra:

–  po dokončení procesu fakturácie doručíme faktúry z adresy FCBC@slovnaft.sk a sprístupníme ich aj  
v Kartovom centre

–  je potrebné udeliť súhlas zaslaním formulára

–  zadať môžete max. 3 emaily

–  zúčtovanie nákupov v sieti INA Chorvátsko a v Rakúsku je vystavené v papierovej podobe bez ohľadu na zvo-
lený spôsob doručovania faktúr 

 VÚB, a.s.

 Tatra banka, a.s 

 Slovenská sporiteľňa, a.s.

 UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.

https://molgroupcards.com/content/3-network/suhlas-s-e-fakturaciou_mol-group-karty_v02_vop_20201101.xlsx
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V paneli nástrojov nájdete v sekcii Faktúry nielen najnovšie, ale aj všetky predchádzajúce faktúry, vrátane príloh. Mô-
žete ich vyhľadávať podľa rôznych parametrov.  Faktúry aj prílohy si môžete pohodlne stiahnuť v rôznych formátoch. 
Archivovať ich tak môžete len elektronicky, bez papiera. Viac informácií sa dočítate na webe. 

Môžete využiť možnosť zasielať dátové výstupy vybraným poskytovateľom GPS monitoringu. Formuláre žiadostí o za-
sielanie súborov o transakčných údajoch nájdete na webe. Ak vám službu GPS monitoringu poskytuje iný prevádzkova-
teľ, môžete pre import dát do jeho lokalizačných systémov poslať prílohu k faktúre v niektorom z formátov dostupných 
v Kartovom centre.   

Podľa zmluvných podmienok sa pravidelne vyhodnocuje objem motorových palív nakúpených prostredníctvom palivových ka-
riet. Výsledok môže byť dobropis alebo ťarchopis. 

 Ak je vystavený dobropis a máte záujem o jeho započítanie s bežnou faktúrou, pred uplynutím splatnosti je možné obrátiť 
sa na obchodného zástupcu alebo na Biznis linku

 V prípade vyhodnotenia nie je potrebné podávať dodatočné daňové priznanie. V daňovom priznaní sa uvedie zdaňovacie 
obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane.

ZASIELANIE TRANSAKČNÝCH ÚDAJOV PREVÁDZKOVATEĽOM GPS MONITORINGU

FAKTÚRY V KARTOVOM CENTRE

VYHODNOTENIE – DOBROPIS / ŤARCHOPIS

V prípade otázok týkajúcich sa faktúr, či palivových kariet všeobecne vám ochotne poradí váš obchodný zástupca,  
prípadne sa obráťte s dôverou na Biznis linku 0800 111 811, kontaktne.centrum@slovnaft.sk.

https://www.molgroupcards.com/sk/novinky/svoje-faktury-mate-dostupne-v-kartovom-centre
https://molgroupcards.com/sk/sluzby/gps-monitoring

