
 

 

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie 

elektronicznej w ERA Sp. z o.o. w Chorzowie. 

§ 1 

1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest art. 2 

pkt 31 i 32 oraz art. 106a – 108 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. 2020, poz. 106 t.j. ). 

§ 2 

1. Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format). 

2. Faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej, po uprzedniej 

akceptacji, sporządzonej wg podanego wzoru - zgodnie z załącznikiem nr 1 „OŚWIADCZENIE 

O AKCEPTACJI FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ” 

3. Klient dokonuje akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej poprzez 

przesłanie na adres Spółki podpisanego w/w Oświadczenia lub wiadomości e-mail 

zawierającej co najmniej adres poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana e-faktura 

oraz dane odbiorcy faktury. 

4. Faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej od dnia 

następującego po dniu, w którym Spółka otrzymała oświadczenie akceptacji ww. treści, pod 

warunkiem, że podany przez Klienta adres e-mail jest poprawny, a tym samym faktura 

będzie mogła zostać skutecznie doręczona. 

§ 3 

1. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji. 

2. Klient dokonuje wycofania akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej 

poprzez przesłanie na adres Spółki oświadczenia o wycofaniu akceptacji wystawiania 

i przesyłania faktur w formie elektronicznej . 

3. Po wycofaniu akceptacji (od dnia następującego po dniu, w którym Spółka otrzymała 

oświadczenie) każda następna faktura zostanie sporządzona w formie papierowej. 



4. Za datę akceptacji / wycofania akceptacji wystawiania faktur w formie elektronicznej, 

przyjmuje się datę otrzymania od Klienta stosownej informacji. 

§ 4 

1. Klient zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych faktur w formie 

elektronicznej w sposób określony w art. 112 i art. 112a Ustawy z dnia 11.03.2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020, poz. 106 t.j. ). 

2. Faktura w formie elektronicznej będzie dostarczana do Klienta z adresu e-mail: 

efaktura@era.com.pl 

3. Spółka nie odpowiada za mylnie podany przez Klienta adres poczty e-mail. 

4. W przypadku braku powiadomienia Spółki o zmianie adresu e-mail Klienta, wszelka 

korespondencja kierowana na dotychczasowy adres e-mail jest uważana za prawidłowo 

doręczoną i wywołuje wszystkie skutki prawne. 

5. Zmiana adresu e-mail, na który przesyłane będą faktury winna być dokonana przez 

Klienta w sposób określony w § 2 pkt. 3 niniejszego Regulaminu. 
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