POROZUMIENIE
W SPRAWIE PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
z dnia ……………………………. zawarte pomiędzy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
z
siedzibą
…………………………………..,
NIP:…………………………… ,
REGON…………………………….,
KRS:…………………… zwaną/ym dalej Wystawcą, reprezentowaną/ym przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
a
firmą Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach (47-300), ul. Kościelna 1, NIP:
754-10-09-068, REGON: 530974051, KRS: 0000157600, zwaną dalej Odbiorcą, reprezentowaną przez:
Natalię Bzymek - Pełnomocnika
Niniejsze porozumienie zawierane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia
11.03.2004r o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2011r nr 177, poz.1054, z późn. zm. na podstawie
art.: 2 pkt 32, 106m, 106n, 112a.
§1
1. Odbiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przesłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych
przez Wystawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF. Zgoda obowiązuje od dnia
……………………………………….. do czasu jej pisemnego wycofania.
2. Wystawca zobowiązuje się przesyłać faktury drogą elektroniczną w formacie PDF udostępnionym
w sposób gwarantujący autentyczność jej pochodzenia, integralności oraz czytelność treści.
3. W formacie PDF będą przesyłane drogą elektroniczną również faktury korygujące i duplikaty
faktur.
4. Przesłanie faktur w formie elektronicznej wyklucza możliwość ich wysyłania w formie papierowej.
§2
1. Wystawca oświadcza, że faktury będą przesłane z następującego adresu email:

…………………………
2. Odbiorca oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur jest:

efaktura@skn.pl
3. Strony zobowiązują się, że co najmniej na trzy dni przed zmianą danych określonych w pkt.1 i 2
poinformują się o tym fakcie pisemnie lub drogą elektroniczną.
4. Za datę otrzymania faktury przez Odbiorcę uznaje się datę odnotowanego faktu wpływu faktury
w formacie PDF do skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej Odbiorcy wskazanej wyżej.
§3
Wystawca/Odbiorca jest zobowiązany do przechowywania otrzymanych faktur w formie
elektronicznej, w sposób określony w art. 112 a ustawy o podatku od towarów i usług.
§4
W razie wycofania przez Odbiorcę zgody, o której mowa w §1 pkt.1, Wystawca traci prawo do
przesłania faktur drogą elektroniczną w formacie PDF po upływie 15 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia od Odbiorcy.

…………………………………………….
Podpis Odbiorcy

……………………………………………..
Podpis Wystawcy

