REGULAMIN WYSTAWIANIA I DOSTARCZANIA
FAKTUR ELEKTRONICZNYCH
z dnia 29 listopada 2013 r.
1)

Niniejszy
Regulamin
określa
zasady
wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie
elektronicznej.

2)

Wystawcą faktur (Sprzedawcą) jest CMA
MONITORING
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z
siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 359,
02-801 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000384727, NIP 9511001175, REGON
011311220.

3)

4)

5)

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do
Klientów Sprzedawcy, którzy nie zarejestrowali
się
w
serwisie
internetowym
www.miedzyfirmami.pl, bądź tez zarejestrowali
się jako posiadacze Konta Niezweryfikowanego,
w rozumieniu regulaminu tego serwisu.
Podstawą
prawną
wystawiania
faktur
elektronicznych jest Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie
elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz
trybu udostępniania organowi podatkowemu lub
organowi kontroli skarbowej z dnia 20 grudnia
2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1528), zwane dalej
Rozporządzeniem. Na potrzeby niniejszego
Regulaminu Rozporządzeniem zwane też będą
przepisy, które zmienią lub zastąpią powyższy
akt prawny.
Sprzedawca
zapewnia
autentyczność
pochodzenia, integralność treści oraz czytelność
wystawianych faktur elektronicznych, w sposób
opisany w Rozporządzeniu oraz w innych
obowiązujących przepisach prawa.

6)

Sprzedawca
zapewnia
autentyczność
pochodzenia i integralność treści wystawianych
faktur elektronicznych przy zastosowaniu
pieczęci firmowej Sprzedawcy, tj. rozwiązania
informatycznego, opartego na kryptografii
asymetrycznej.

7)

Faktury elektroniczne będą wystawiane w
formacie PDF (Portable Document Format). Do
podglądu i weryfikacji przesłanej faktury służy
oprogramowanie „Adobe Acrobat Reader”,
które jest powszechnie dostępne i które można
pobrać bezpłatnie m.in. ze strony internetowej:
http://get.adobe.com/reader/. Klient pobiera i
instaluje powyższe oprogramowanie we
własnym zakresie.
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8)

Faktury elektroniczne będą wystawiane na
podstawie
niniejszego
Regulaminu
pod
warunkiem uzyskania przez Sprzedawcę zgody
Klienta oraz wskazania przez Klienta
prawidłowego adresu e-mail, służącego do
dostarczania faktur elektronicznych.

9)

Dla Klientów, którzy nie zarejestrowali się w
serwisie internetowym www.miedzyfirmami.pl,
bądź tez zarejestrowali się jako posiadacze
Konta Niezweryfikowanego, w rozumieniu
regulaminu tego serwisu, Sprzedawca będzie
dostarczał
faktury
elektroniczne
za
pośrednictwem adresu e-mail, wskazanego przez
Klienta.

10)

Wystawianie
faktur
elektronicznych
i
dostarczanie ich Klientowi, na podstawie
zapisów niniejszego Regulaminu, rozpocznie się
nie później, niż z następnym okresem
rozliczeniowym po uzyskaniu przez Sprzedawcę
zgody Klienta i jego adresu e-mail.

11)

Za dzień doręczenia faktury w formie
elektronicznej uważa się dzień wysłania przez
Sprzedawcę
faktury
elektronicznej
lub
wiadomości z linkiem do niej na wskazany
przez Klienta adres poczty elektronicznej.

12)

Przez wskazanie adresu poczty elektronicznej
Klient oświadcza, że jest posiadaczem tego
adresu. CMA nie ponosi odpowiedzialności za
udostępnianie osobom trzecim adresu poczty
elektronicznej, ani za działania i zaniechania
dostawców usług internetowych, w tym
dostawców usług poczty elektronicznej.

13)

Klient uprawniony jest do cofnięcia w każdym
czasie zgody na wystawianie przez Sprzedawcę
faktur elektronicznych. W celu skutecznego
wycofania zgody Klient obowiązany jest do
uprzedniego poinformowania o tym na piśmie
Sprzedawcy. Dopuszczalne jest dodatkowe
poinformowanie Sprzedawcy o wycofaniu
zgody faksem, na numer: (22) 546-06-19, lub
drogą
elektroniczną
na
adres
e-mail:
faktura@cma.com.pl.

14)

CMA zaprzestaje wystawiania i dostarczania
faktur
elektronicznych
niezwłocznie
po
otrzymaniu oświadczenia Klienta o wycofaniu
zgody na przesyłanie faktur w formie
elektronicznej, nie później niż od następnego
okresu rozliczeniowego.

15)

Wyrażenie przez Klienta zgody na wystawiania
faktur
elektronicznych
nie
pozbawia

dotychczasowy adres e-mail jest uważana za
prawidłowo doręczoną.

Sprzedawcy prawa do wystawiania faktur w
formie pisemnej (także bez podpisu wystawcy).
16)

Klient, który wyraził zgodę na wystawianie
faktur
elektronicznych,
ma
obowiązek
przechowywania tych faktur w sposób i przez
okres przewidziany obowiązującymi przepisami
prawa.

17)

Klient może w każdym czasie zmienić adres email, na który mają być wysyłane wiadomości email z fakturą elektroniczną lub z linkiem do
niej, powiadamiając o tym Sprzedawcę w formie
pisemnej, a dodatkowo może dokonać
zawiadomienia faksem, na numer (22) 546-0619, lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
faktura@cma.com.pl .

18)

Do momentu skutecznego powiadomienia
Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu email, wszelka korespondencja kierowana na

19)

W przypadku, gdy wiadomość e-mail,
zawierająca fakturę w formie elektronicznej lub
link do niej, nie zostanie dostarczona Klientowi,
z uwagi na jego przepełnioną skrzynkę lub z
uwagi na błędny adres poczty elektronicznej
Klienta, Sprzedawca wystawi duplikat faktury w
formie papierowej i prześle drogą pocztową na
adres siedziby Klienta. Nie wpływa to na
obowiązek terminowej zapłaty należności.

20)

Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem:
www.cma.com.pl. Wszelkie jego zmiany lub
uzupełnienia będą dostępne pod tym samym
adresem. Strony uzgadniają, że każda zmiana
lub uzupełnienie regulaminu będą skuteczne i
wejdą w życie w terminie 7 dni od daty ich
umieszczenia
na
powyższej
witrynie
internetowej.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Komplementariusza Sprzedawcy i wszedł w
życie z dniem 29 listopada 2013 r.
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