Regulamin przesy ania faktur VAT w formie elektronicznej
w Spó dzielni Mieszkaniowej „PROJEKTANT”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu us ug drog
elektroniczn (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204, z pó n. zm.) oraz ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze
zm.) tworzy sie niniejszy regulamin przesy ania faktur drog elektroniczn , zwany dalej
,,Regulaminem”.
2. Niniejszy regulamin okre la zasady korzystania z faktury elektronicznej w Spó dzielni
Mieszkaniowej „PROJEKTANT” w Rzeszowie.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie maj przepisy
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. z 2011 r., Nr 177,
poz. 1054 ze zm.), zwanego dalej ,,Ustaw o VAT”.
4. Ka dy Klient korzystaj cy z mo liwo ci otrzymywana faktur elektronicznych
zobowi zany jest do zapoznania sie z niniejszym Regulaminem przed wype nieniem
formularza „Zgoda na przesy anie faktur VAT drog elektroniczn ” oraz przestrzegania
jego postanowie .
5. Regulamin niniejszy jest udost pniony Klientowi za po rednictwem strony internetowej
Spó dzielni Mieszkaniowej „PROJEKTANT” w Rzeszowie W formie, która umo liwia
pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
§ 2 Definicje

a)
b)
c)
d)

yte W regulaminie Wyra enia oznaczaj :
Klient – odbiorca faktury W formie elektronicznej,
SM „PROJEKTANT” w Rzeszowie - Spó dzielnia Mieszkaniowa „PROJEKTANT”
w Rzeszowie, wystawca faktury w formie elektronicznej,
zgoda - zgoda udzielona przez Klienta SM „PROJEKTANT” w Rzeszowie na
wystawianie i przesy anie faktur w formie elektronicznej.
Ustawa o VAT - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug
(Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
§ 3 Warunki wystawiania faktur elektronicznych

1. Faktura elektroniczna jest to faktura wystawiona i przes ana Klientowi przez
SM „PROJEKTANT” w Rzeszowie w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami
Ustawy o VAT.
2. Faktura wystawiona i przes ana w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami Ustawy
o VAT (faktura elektroniczna) jest równoznaczna z przes aniem faktury wystawionej
w formie papierowej i stanowi dokument ksi gowy.
3. Warunkiem skorzystania przez Klienta z mo liwo ci otrzymywania faktur
elektronicznych jest:
a) posiadanie przez Klienta adresu e-mail,
b)
enie przez Klienta formularza „Zgoda na przesy anie faktur VAT drog
elektroniczn ” (formularz stanowi za cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu),
c) podanie na wy ej wymienionym formularzu adresu e-mail, na który maj by
przesy ane faktury elektroniczne.

4. Zgoda na przesy anie faktur VAT drog elektroniczn mo e by z ona tylko w formie
pisemnej.
5. Faktura elektroniczna jest przesy ana na adres e-mail podany przez Klienta.
6. Dor czenie faktury elektronicznej nast puje z chwil , gdy wiadomo zawieraj ca faktur
elektroniczn zosta a wys ana do Klienta na adres e-mail, o którym mowa w ust. 3 pkt. c).
7.
wiadczenie Klienta o akceptacji faktur w formie elektronicznej nie pozbawia
SM „PROJEKTANT” w Rzeszowie prawa do przesy ania faktur, duplikatów faktur
i faktur koryguj cych w formie papierowej w przypadkach przewidzianych przez prawo.
Faktura koryguj ca i/lub duplikat do faktur elektronicznych przesy ane b
tak e
w formie elektronicznej.
8. SM „PROJEKTANT” W Rzeszowie rozpoczyna przesy anie faktur elektronicznych nie
wcze niej ni w nast pnym dniu po otrzymaniu podpisanego formularza zgody na
przesy anie faktur VAT drog elektroniczn oraz przesy a je nie d ej ni do dnia
otrzymania o wiadczenia o wycofaniu zgody na przesy anie faktur VAT drog
elektroniczn .
9. Zgoda na przesy anie faktur VAT drog elektroniczn w przypadku rozwi zania umowy
obowi zuje, do chwili ostatecznego wyga ni cia umowy.
§ 4 Zmiana adresu e-mail i rezygnacja
1. Zmiany adresu e-mail, na który maj by przesy ane faktury elektroniczne mo na
dokona pisemnie przy wykorzystaniu formularza „Zmiana adresu e-mail do przesy ania
faktur elektronicznych”, który stanowi za cznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu e-mail, faktury elektroniczne uwa a
si za skutecznie dor czone po ich przes aniu na ostatni podany przez Klienta adres
e-mail.
3. Rezygnacji z mo liwo ci otrzymywania faktur elektronicznych mo na dokona w formie
pisemnej przy wykorzystaniu formularza „O wiadczenia o wycofaniu zgody na
przesy anie faktur VAT drog elektroniczn ”, który stanowi za cznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu.
4. Ponowna aktywacja mo liwo ci otrzymywania faktur elektronicznych wymaga
ponownego z enia o wiadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt. b) niniejszego
Regulaminu.
§ 5 Autentyczno

pochodzenia, integralno

tre ci oraz czytelno

faktury

1. SM „PROJEKTANT” w Rzeszowie wystawia i przesy a faktury w formie elektronicznej,
gwarantuj c autentyczno jej pochodzenia i integralno tre ci w szczególno ci poprzez
zapisanie ich w formacie pliku PDF (Portable Document Format).
2. Klient mo e dokona dodatkowej wery kacji danych zawartych na fakturze
elektronicznej poprzez kontakt z SM „PROJEKTANT” w Rzeszowie.
3. W celu spe nienia obowi zku zapewnienia czytelno ci faktur przez okres jej
przechowywania w formacie i tre ci jednok adnej z przes an do Klienta, faktury
archiwizowane s przez SM „PROJEKTANT” w Rzeszowie w formie elektronicznej
w systemie informatycznym.
4. Klient zobowi zany jest do przechowywania otrzymanych faktur w formie elektronicznej,
w sposób dowolny, ale zapewniaj cy autentyczno pochodzenia, integralno tre ci
i czytelno ci tych faktur, atwo ci ich odszukania oraz bezzw oczny dost p do faktur
organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

§ 6 Przesy anie faktur w formie papierowej
SM „PROJEKTANT” W Rzeszowie b dzie przesy
faktury w formie papierowej
w szczególno ci w nast puj cych wypadkach:
a) gdy wiadomo zawieraj ca faktur w formie elektronicznej nie zostanie dostarczona
Klientowi, z uwagi na jego przepe nion
skrzynk
poczty elektronicznej,
SM „PROJEKTANT” w Rzeszowie w pierwszej kolejno ci skontaktuje si telefonicznie
z Klientem (kontakt na nr wskazany w formularzu zgody) i wyja ni zaistnia sytuacj .
W przypadku braku kontaktu telefonicznego, SM „PROJEKTANT” w Rzeszowie
wystawi duplikat faktury w formie papierowej i prze le drog pocztow na adres Klienta
cy w ewidencji SM „PROJEKTANT” w Rzeszowie. Kolejna faktura b dzie wysy ana
w formie elektronicznej na podany adres e-mail Klienta.
b) gdy Wiadomo zawieraj ca faktur w formie elektronicznej nie zostanie dostarczona
Klientowi, z uwagi na b dny adres poczty elektronicznej Klienta, SM „PROJEKTANT”
w Rzeszowie podejmie prób skontaktowania si z Klientem (kontakt na nr wskazany
w formularzu zgody). W sytuacji braku kontaktu telefonicznego, SM „PROJEKTANT”
w Rzeszowie wystawi duplikat faktury w formie papierowej i przesy a drog pocztow na
adres Klienta b cy w ewidencji SM „PROJEKTANT” w Rzeszowie.
§ 7 Postanowienia ko cowe
1. SM „PROJEKTANT” w Rzeszowie zastrzega sobie mo liwo zawieszenia wiadczenia
us ugi przesy ania faktur w formie elektronicznej w przypadku zaistnienia si y wy szej
lub innych przes anek, o czym SM „PROJEKTANT” w Rzeszowie poinformuje Klienta
w formie elektronicznej.
2. SM „PROJEKTANT” w Rzeszowie zastrzega sobie prawo dokonywania zmian
w niniejszym Regulaminie oraz zako czenia wiadczenia us ug przesy ania faktur
elektronicznych w ka dym czasie bez potrzeby podania przyczyny. O powy szym Klient
niezw ocznie zostanie poinformowany w formie elektronicznej.
3. Zmienione Warunki Regulaminu zostan udost pnione na stronie internetowej
SM „PROJEKTANT” w Rzeszowie. Zmiana Warunków Regulaminu pozostanie bez
wp ywu na prawa i obowi zki nabyte przez Klienta nabyte przez Klienta przed wej ciem
w ycie zmian Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz inne w ciwe przepisy szczególne.
Przyj to Uchwa Zarz du Spó dzielni Mieszkaniowej „Projektant” w Rzeszowie nr15/2017
z dnia 29.11.2017r.

Za cznik nr 1 do Regulaminu

____________________________
(miejscowo

i data)

_____________________________
(imi i nazwisko lub nazwa)

_____________________________
_____________________________
(adres: ulica i nr)

_____________________________
(adres: kod pocztowy i miejscowo )

_____________________________
(adres e-mail do dor cze )*

_____________________________
(telefon kontaktowy)

Spó dzielnia Mieszkaniowa
„PROJEKTANT” Rzeszowie
ul. S oneczna 2, 35-061 Rzeszów

Zgoda na przesy anie faktur VAT drog elektroniczn
wiadczam, e zgodnie z art. 106 n ust.1 w zw. z art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
wyra am zgod na przesy anie, w tym udost pnianie, w formie elektronicznej faktur VAT
wystawionych przez Spó dzielni Mieszkaniow „PROJEKTANT” w Rzeszowie.
W przypadku zmiany danych zawartych W tym dokumencie zobowi zuj
niezw ocznego przekazania aktualnych danych.

si

do

Autentyczno pochodzenia, integralno tre ci oraz czytelno faktury mo na stwierdzi
porównuj c nr rachunku bankowego wskazanego na poszczególnych fakturach, który musi
by taki sam. Dodatkowo dane mo na potwierdzi : telefonicznie pod nr (17) 85 80 487,
e-mail: projektant@projektant.rzeszow.pl lub osobi cie w siedzibie Spó dzielni.

_____________________________
(imi i nazwisko uprawnionej, podpis, piecz )

* Spó dzielnia Mieszkaniowa „PROJEKTANT” W Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialno ci za nieskuteczne dor czenie e-faktury w
przypadku niepoinformowania o zmianie adresu email do dor cze .

Za cznik nr 2 do Regulaminu

____________________________
(miejscowo

i data)

_____________________________
(imi i nazwisko lub nazwa)

_____________________________
_____________________________
(adres: ulica i nr)

_____________________________
(adres: kod pocztowy i miejscowo )

_____________________________
(adres e-mail do dor cze )*

_____________________________
(telefon kontaktowy)

Spó dzielnia Mieszkaniowa
„PROJEKTANT” Rzeszowie
ul. S oneczna 2, 35-061 Rzeszów

Zmiana adresu e-mail do przesy ania faktur elektronicznych
Prosz

o zmian

adresu e-mail s

cego do przesy ania faktur elektronicznych na

nast puj cy:
________________________________________
_____________________________
(imi i nazwisko uprawnionej, podpis, piecz )

Za cznik nr 3 do Regulaminu

____________________________
(miejscowo

i data)

_____________________________
(imi i nazwisko lub nazwa)

_____________________________
_____________________________
(adres: ulica i nr)

_____________________________
(adres: kod pocztowy i miejscowo )

_____________________________
(adres e-mail do dor cze )*

_____________________________
(telefon kontaktowy)

Spó dzielnia Mieszkaniowa
„PROJEKTANT” Rzeszowie
ul. S oneczna 2, 35-061 Rzeszów

wiadczenie o wycofaniu zgody na przesy anie faktur VAT
drog elektroniczn

Zgodnie z ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. z 2011 r.
Nr 177, poz. 1054 ze zm.) odwo uj wcze niejsz zgod na przesy anie, w tym udost pnianie
w formie elektronicznej faktur VAT wystawionych przez Spó dzielni

Mieszkaniow

„PROJEKTANT” w Rzeszowie.

_____________________________
(imi i nazwisko uprawnionej, podpis, piecz )

