Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej
Odbiorca faktur

Wystawca faktur

Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
NIP: 583-000-09-60

NIP:

Akceptacja przesyłania faktur w formie elektronicznej
Podstawą zawarcia niniejszego porozumienia jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.
z 2011 r. , poz.1054 z późn. zm.) umożliwiająca przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Wymieniona ustawa określa
w art. 2 pkt 31 definicję faktury, przez którą rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej
zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, natomiast w art. 2 pkt 32 definiuje fakturę
elektroniczną – jako fakturę wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym. Zgodnie
z art. 106n ust. 1 wymienionej ustawy stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury.
Grupa LOTOS S.A. oświadcza, że akceptuje przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawionych przez Wystawcę
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wystawca zobowiązuje się do przesyłania e-faktury, e-faktury korygującej, duplikatów e-faktury drogą elektroniczną
w postaci plików w formacie PDF. W jednej wiadomości mailowej może być wysłana tylko jedna faktura.
Adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur jest: faktura@grupalotos.pl.
oraz (adres o charakterze operacyjnym – jeśli wymagany) ………………..……………………..………….
Wystawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu e-mail:
……………………………………………………………………………………………………….
Przesłanie faktury na adres inny niż wskazany do przesyłania faktur w niniejszej akceptacji nie stanowi w żadnym
przypadku dostarczenia faktury w formie elektronicznej.
Wystawca faktury zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury.
Datą otrzymania przez Grupę LOTOS S.A. faktury w formie elektronicznej jest data potwierdzenia dostarczenia
wiadomości wygenerowanego przez serwer pocztowy obsługujący wskazany adres e-mail Grupy LOTOS S.A.
W przypadku, gdy termin płatności ustalony jest od dnia otrzymania faktury Grupa LOTOS S.A. oświadcza, że datą
otrzymania jest dzień potwierdzenia wygenerowanego przez serwer pocztowy do godz.15:00 w dni robocze, zaś
w pozostałych przypadkach – pierwszy dzień roboczy po dniu, w którym zostało wygenerowane potwierdzenie.
Przesyłanie e-faktur przez Wystawcę nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania od Grupy LOTOS S.A.
zaakceptowanego Porozumienia.
Grupa LOTOS S.A. jako odbiorca faktury, może wycofać akceptację przesyłania faktur w formie elektronicznej.
W przypadku wycofania akceptacji Wystawca faktury traci prawo do przesyłania odbiorcy faktur w formie elektronicznej
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał powiadomienie od odbiorcy o cofnięciu
akceptacji.
Wystawca faktury zachowuje prawo do wysyłania faktur w formie papierowej.
Odbiorca

Wystawca

________________________________
/miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej/

_________________________________
/miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej/

________________________________
/pieczęć firmy/

_________________________________
/pieczęć firmy/
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