
 

 

 

ZGODA NA PRZESYŁANIE FAKTUR  
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

DANE KLIENTA (NABYWCA) 
 
NAZWA: _______________________________________________________________________ 

ADRES: _______________________________________________________________________ 

NIP: _________________________________ 

 
Działając zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie  przesyłania faktur w formie 

elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej 

wyrażamy zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez: 

 

NOVOTERM ZBIGNIEW PRZYBYSZEWSKI 

UL. OBORNICKA 350 A 

60-689 POZNAŃ 

NIP: 781-162-50-45 

 

zwanego dalej Wystawcą. 

 

ZASADY WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR  
W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

 
1. Nabywca oświadcza, że akceptuje przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawionych przez Wystawcę zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa w formacie PDF. 

2. Wystawca oświadcza, że będzie przesyłać faktury drogą elektroniczną w formacie PDF. 

3. W formacie PDF będą wystawiane i przesyłane drogą elektroniczną również faktury korygujące i duplikaty faktur. 

4. Wystawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu e-mail: biuro@novoterm-poznan.pl. 

5. Nabywca oświadcza, że właściwym adresem e-mail do przesyłania faktur jest: 

__________________________________________________________________ 

6. Wystawca oświadcza, że temat wiadomości e-mail zawierać będzie słowo: Faktura, oraz numer faktury. 

7. Nabywca po otrzymaniu faktur korygujących w formie elektronicznej będzie drogą e-mail potwierdzał ich odbiór. 

Potwierdzenie powinno być każdorazowo przesyłane na adres e-mail: biuro@novoterm-poznan.pl. 

► Przykładowa treść odsyłanego potwierdzenia: 

„Potwierdzam otrzymanie w dniu (rok-miesiąc-dzień) faktury korygującej nr …...” 

8. Strony zobowiązują się na co najmniej pięć dni przed zmianą danych określonych w punkcie 4 i 5 poinformować drugą stronę 

drogą elektroniczną lub papierową. 

9. Nabywca i Wystawca faktur zobowiązują się do przechowywania egzemplarzy faktur i korekt w formie elektronicznej lub 

papierowej do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

10. W przypadku problemów technicznych w przesyłaniu faktur w formie elektronicznej dopuszcza się ich dostarczenie w formie 

papierowej. 

11. W razie cofnięcia przez Nabywcę zgody, o której mowa w punkcie 1, Wystawca traci prawo do wystawiania faktur w formacie 

PDF i przesyłania ich drogą elektroniczną w terminie do 10 dni od dnia następnego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie 

od Nabywcy o cofnięciu zgody. Cofnięcie zgody może nastąpić w formie papierowej lub elektronicznej. 

 

_________________________________ _________________________________ 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA PIECZĘĆ I PODPIS KLIENTA (NABYWCY) 

 


