TEXTRA Poland

e-mail: ksiegowosc@textrapoland.eu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

tel.: 61/ 653 00 44

Adres siedziby:

fax.: 61/ 653 00 41

61-543 Poznań, ul. Jana Spychalskiego 17/9A
Adres do korespondencji:
61-505 Poznań, ul. Pamiątkowa 24/3
NIP: 7822549253 KRS: 0000421440

Zasady wystawiania i przesyłania w formie elektronicznej faktur, faktur korygujących
oraz duplikatów faktur

1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, faktur korygujących
oraz duplikatów faktur jest Ustawa z dnia 11 marca 2004r, o podatku od towarów i usług (Dz.U.
2018 poz. 2174 ze zm.).
2. TEXTRA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu dalej zwana „Spółką” wystawia i przesyła
w formie elektronicznej

faktury, faktury korygujące oraz duplikaty faktur w formacie pliku PDF

gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
3. Warunkiem korzystania przez odbiorcę usług świadczonych przez Spółkę, zwanego dalej Klientem,
z możliwości otrzymania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur drogą elektroniczną
jest:
1) złożenie przez Klienta pisemnego Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie
faktur drogą elektroniczną,
2) posiadanie adresu e-mail,
3) zainstalowanie przeglądarki plików PDF.
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną powinno zawierać dane
pozwalające zidentyfikować Klienta wraz z podpisem osoby/osób uprawnionych do jego podpisania
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i złożenia. Wzór Oświadczenia zamieszczony jest na stronie internetowej www.textrapoland.eu oraz
dostępny jest w siedzibie Spółki.
5. Złożenie pisemnego Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną
oznacza, że Klient rezygnuje z otrzymywania faktur w formie papierowej przy czym Spółka
zastrzega sobie możliwość wystawiania i wysyłania faktur w formie papierowej w przypadku awarii
systemu informatycznego.
6. Powiadomienie

o

wystawieniu

faktury,

faktury

korygującej

oraz

duplikatu

faktury

wraz

z załączoną fakturą w formie elektronicznej wysyłane będzie na adres e-mail wskazany przez
Klienta w pisemnym Oświadczeniu. Faktura elektroniczna wysyłana będzie przez Spółkę wyłącznie
z serwera Spółki i adresu e-mail faktury@textrapoland.eu .Spółka nie ponosi odpowiedzialności za
faktury i/lub dokumenty o charakterze finansowym wysyłane z innego serwera aniżeli wskazany
powyżej.
7. Klient

jest

zobowiązany

do

utrzymywania

aktywnego

adresu

e-mail

wskazanego

w Oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. W przypadku zmiany
adresu e-mail, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia pisemnego oświadczenia o
zmianie adresu e-mail do przesyłania faktur drogą

elektroniczną. Spółka zastrzega sobie, iż w

przypadku braku informacji od Klienta o zmianie adresu e-mail, wszelkie faktury, faktury
korygującej oraz duplikatu faktury lub inna korespondencja o charakterze finansowym kierowana
na dotychczasowy adres e-mail wskazany w złożonym przez Klienta pisemnym Oświadczeniu
będzie uważana za prawidłowo doręczoną i będzie wywoływać skutki prawne.
8. Za dzień doręczenia Klientowi faktury, faktury korygującej, duplikatu faktury będzie uznawana data
wysłania powiadomienia e-mail wraz z załączoną fakturą w formacie PDF.
9. Potwierdzeniem z otrzymania korekty do faktury wystawionej przez Spółkę w formie elektronicznej
będzie potwierdzenie otrzymania wiadomości elektronicznej za pomocą komunikatu wysłanego z
adresu e-mail, na który przesłano korektę do faktury.
10. Klient ma prawo wycofać zgodę na przesyłanie faktur, faktur korygujących oraz duplikatu faktur w
formie elektronicznej przy czym wymaga to złożenia Spółce osobnego oświadczenia z zachowaniem
formy pisemnej.

Poznań, kwiecień 2020 r.
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