Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.
§1
Postanowienia ogólne
1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 poz 106 z późn. zm.).
2. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020
poz. 344 z późn. zm.) tworzy się niniejszym regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie
elektronicznej, zwany dalej „Regulaminem”
3. Regulamin określa zasady wykonywania czynności wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej
oraz zasady korzystania z takich faktur w ”EKO-REGION” sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie ul. Bawełniana
18.
§2
Definicje
1.

2.
3.
4.
5.

Spółka - ”EKO-REGION” sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w
Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37, 90-928 Łódź; KRS 0000005790, NIP 769-19-17-979;
REGON 590765381; BDO 000023260,
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która
korzysta z usług oferowanych przez Spółkę,
Faktura – dokument sprzedaży, zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie,
potwierdzający dokonaną transakcję,
E-faktura – faktura w formie elektronicznej, wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym,
Usługa – usługi oferowane przez Spółkę.
§3
Przesyłanie faktur w formie elektronicznej

1. Faktury mogą być przesyłane Klientowi w formie elektronicznej pod warunkiem wyrażenia przez Klienta
Akceptacji na taką formę otrzymywania Faktur.
2. Klient może podać tylko jeden adres Skrzynki e-mail do otrzymywania Faktur elektronicznych.
3. Spółka na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie przesyła Klientowi Faktury elektroniczne,
gwarantując integralność treści przesyłanych Faktur, w szczególności poprzez zapisanie ich w formacie pliku
PDF.
4. Spółka rozpocznie przesyłanie Klientowi Faktur elektronicznych począwszy od 7 dnia licząc od dnia
dostarczenia podpisanego formularza „Zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej”.
5. Faktury elektroniczne będą przesyłane z adresu Spółki: efaktura@eko-region.pl.
6. Doręczenie e-faktury następuje z chwilą wysłania na Skrzynkę e-mail Klienta wiadomości zawierającej
załącznik w postaci Faktury elektronicznej.
§4
Zgoda na otrzymywanie Faktur elektronicznych
1. Klient, który chce otrzymywać Faktury elektroniczne, powinien złożyć w Spółce stosowny wniosek w formie
Zgody.
2. Wypełniony i podpisany, zgodnie z reprezentacją, formularz „Zgoda na przesyłanie faktur w formie
elektronicznej” może zostać dostarczony:
a. w formie e-mailowej na adres sekretariat@eko-region.pl (czytelny skan),
b. pocztą na adres: ”EKO-REGION” sp. z o.o. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów,
c. do Oddziału Usług Komunalnych.
3. Zgoda ma zastosowanie do wszystkich umów Klienta zawartych ze Spółką.
§5
Zmiana adresu Skrzynki e-mail
1.
2.

Zmiana adresu Skrzynki e-mail ma zastosowanie do wszystkich Umów Klienta zawartych ze Spółką.
W dowolnym czasie trwania Umowy Klient może dokonać zmiany adresu Skrzynki e-mail, na który będą

3.

4.
5.

6.

przesyłane Faktury elektroniczne.
W celu dokonania zmiany adresu Skrzynki e-mail Klient zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania,
zgodnie z reprezentacją, formularza „Informacja o zmianie adresu Skrzynki e-mail do odbierania Faktur
elektronicznych”, a następnie dostarczony w sposób wskazany w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
Faktury elektroniczne będą przesyłane na nowy adres Skrzynki e-mail w ciągu 7 dni, licząc od dnia
dostarczenia wypełnionego i podpisanego formularza, o którym mowa w ust. 3.
W przypadku niepoinformowania Spółki o zmianie adresu Skrzynki e-mail z odpowiednim wyprzedzeniem
w trybie opisanym w ust. 4 powyżej, Fakturę elektroniczną uznaje się za skutecznie dostarczoną po wpłynięciu
na ostatni adres Skrzynki e-mail wskazany przez Klienta w Umowie, w Zgodzie lub formularzu „Informacja
o zmianie adresu Skrzynki e-mail do odbierania Faktur elektronicznych”.
Skutki braku przekazania informacji o zmianie adresu Skrzynki e-mail, o którym mowa powyżej, obciążają
bezpośrednio Klienta.
§6
Cofnięcie Zgody na otrzymywanie Faktur elektronicznych

1.
2.

3.
4.

Klient w każdej chwili ma prawo do wycofania Zgody na otrzymywanie Faktur elektronicznych.
W celu cofnięcia Zgody na otrzymywanie Faktur elektronicznych Klient powinien wypełnić i podpisać,
zgodnie z reprezentacją, formularz „Wycofanie zgody na przesyłanie Faktur w formie elektronicznej”, a
następnie dostarczyć w sposób określony w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
Cofnięcie Zgody na otrzymywanie Faktur elektronicznych ma zastosowanie do wszystkich Umów Klienta
zawartych ze Spółką.
Spółka zaprzestanie przesyłania Faktur elektronicznych począwszy od dnia następnego po otrzymaniu
poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza „Wycofanie zgody na przesyłanie Faktur w formie
elektronicznej.”
§7
Przesyłanie faktur w formie papierowej

1.
2.

3.

Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia usługi przesyłania Faktur elektronicznych.
Jeżeli wiadomość zawierająca Fakturę elektroniczną nie zostanie dostarczona Klientowi z uwagi na błędny
adres Skrzynki e-mail, Spółka skontaktuje się z Klientem w celu przekazania informacji o konieczności
ponownego, poprawnego przekazania adresu Skrzynki e-mail, w sposób określony w Umowie, bądź poprzez
przesłanie „Informacji o zmianie adresu Skrzynki e-mail do odbierania Faktur elektronicznych” w sposób
określony w § 5 niniejszego Regulaminu.
Do chwili otrzymania poprawnie wskazanego adresu Skrzynki e-mail Spółka będzie wystawiać Faktury
w formie papierowej i będzie je przesyłać drogą pocztową na adres korespondencyjny wskazany w Umowie.
§8
Postanowienia końcowe

1.
2.

3.

Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz zakończenia
świadczenia usługi przesyłania Faktur elektronicznych w każdym czasie bez podania przyczyny.
Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.eko-region.pl. Zmiana
warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa i obowiązki Klienta nabyte przed wejściem w życie
zmian Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz inne właściwe przepisy. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r.

Załącznik nr 1

Zgoda na przesyłanie faktur w formie elektronicznej

Nazwa Klienta (Odbiorcy):…………………………………………………………………………….
Adres siedziby:…………………………………………………………………………………………
Adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres siedziby)
…………………………………………………..……………………………………………………
NIP: …………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu……………………………………………………………………………………………
1. Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r
wyrażamy zgodę na przesyłanie przez ”EKO-REGION” sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie
ul. Bawełniana 18, NIP 769 191 79 79, z następującego adresu mailowego:
efaktura@eko-region.pl w formie elektronicznej faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt.
2. Odbiorca zobowiązuje się przyjmować faktury, o których mowa w pkt. 1 niniejszego
oświadczenia w formie papierowej, w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne
uniemożliwiają przesyłanie faktur drogą elektroniczną.
3. Odbiorca prosi o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres email:
…………………………………………………………………………………………………
4. W razie zmiany adresu email strony zobowiązują się do pisemnego powiadomienia o nowym
adresie.
5. Niniejsze oświadczenie może zostać wycofane w następstwie czego wystawca faktur traci
prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia
następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

Data ……………………………….
Podpis Odbiorcy faktur

………………………………………………

Załącznik nr 2

Informacja o zmianie adresu Skrzynki e-mail do odbierania
Faktur elektronicznych

Nazwa Klienta (Odbiorcy):……………………………………………………………………………
Adres siedziby:…………………………………………………………………………………………
Adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres siedziby) …………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu ….………………………………………………………………………………………….

NOWY ADRES E-MAIL DO PRZESYŁANIA KORESPONDENCJI W
FORMIE ELEKTRONICZNEJ:

Oświadczam, że będę odbierał/a od “EKO-REGION” sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie
ul. Bawełniana 18 korespondencję elektroniczną pod wskazanym przeze mnie wyżej adresem
poczty elektronicznej oraz zobowiązuję się do każdorazowego i niezwłocznego powiadomienia
o zmianie tego adresu. Za datę otrzymania korespondencji uznaję datę jej wysłania.

Data ……………………………….
Podpis Klienta

………………………………………………

Załącznik nr 3

Wycofanie zgody na przesyłanie Faktur w formie
elektronicznej

Nazwa Klienta (Odbiorcy):……………………………………………………………………………
Adres siedziby:…………………………………………………………………………………………
Adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres siedziby) …………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu ….………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZAM,
że odwołuję zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez
“EKO-REGION” sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie ul. Bawełniana 18.

Data ……………………………….
Podpis Klienta

………………………………………………

