REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne wystawiania i przesyłania faktur w
formie elektronicznej przez CELMA INDUKTA S.A. z siedzibą w Cieszynie, ul. 3 Maja 19,
43-400 Cieszyn.
2. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest ustawa z dnia
11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn.zm.
3. Niniejszy regulamin jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej CELMA
INDUKTA S.A. (www.celmaindukta.pl).
4. Każdy klient korzystający z możliwości otrzymywania faktur w formie elektronicznej
zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegania jego
postanowień.
§2
Definicje
Ilekroć mowa w Regulaminie o:
1. Spółce - należy przez to rozumieć CELMA INDUKTA S.A.
2. Ustawa - jest to ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2021 r.
poz. 685 z późn.zm.
3. Faktura elektroniczna – rozumie się przez to fakturę w formie elektronicznej, wystawioną
i wysłaną w formie PDF spełniającą wymagania określone w ustawie o VAT. Pojęcie to
obejmuje fakturę, fakturę korygującą, duplikat faktury.
4. Klient – podmiot otrzymujący fakturę w postaci elektronicznej.
5. Oświadczenie – zgoda udzielona Spółce przez Klienta na przesyłanie za pomocą e’maila faktur
w formie elektronicznej udzielona według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu, tj. „Oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej”.
6. Odwołanie - wycofaniu przez Klienta zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, tj. „Odwołanie
oświadczenia zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej”.
7. Autentyczność pochodzenia faktury – pewność co do tożsamości dokonującego dostawy lub
usługodawcy albo wystawcy faktury.
8. Integralność treści faktury – pewność, iż w fakturze nie zmieniono danych, które powinna
zawierać faktura.
§3
Warunki przesyłania faktur elektronicznych
1. Faktura wystawiona i przesłana w formie elektronicznej zgodnie z przepisami Ustawy jest
równoważna fakturze wystawionej w formie papierowej i stanowi dokument księgowy
wystawiony przez Spółkę.
2. Spółka zapewnia autentyczność pochodzenia faktur poprzez ich wysyłanie z następujących
adresów e’mail:

- faktury wystawiane przez Dział Sprzedaży Krajowej:
celmaindukta.faktury.kraj@cantonigroup.com

- faktury wystawiane przez Dział Sprzedaży Eksportowej:
celmaindukta.invoice@cantonigroup.com

3. Spółka zapewnia integralność faktury poprzez zapisanie jej w formacie PDF.
4. Warunkiem skorzystania przez Klienta z możliwości otrzymywania faktur elektronicznych jest
złożenie pisemnego Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
5. Powyższe Oświadczenie może być przekazane Spółce w formie papierowej lub elektronicznej.
6. Faktura w formie elektronicznej będzie wysyłana przez Spółkę na adres poczty elektronicznej
wskazany w Oświadczeniu.
7. Spółka rozpoczyna wysyłanie faktur w formie elektronicznej nie wcześniej niż w następnym
dniu po otrzymaniu podpisanego Oświadczenia oraz wystawia je nie dłużej niż do dnia
otrzymania Odwołania stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.
8. Za datę dostarczenia przez Spółkę faktury w formie elektronicznej uznaje się dzień wpływu na
pocztę (serwer) Klienta wiadomości e’mail z załączoną fakturą.
9. O ile Spółka i Klient nie postanowią inaczej, wiadomość e’mail powinna zawierać w formie
załącznika jedną fakturę w formacie PDF. Do wiadomości mogą również zostać dołączone inne
dokumenty dotyczące załączonej faktury (np. list przewozowy, potwierdzenie wydania towaru,
potwierdzenie wykonania usługi, itd.).
10. O ile Spółka i Klient nie postanowią inaczej, w tytule e’maila będzie znajdował się numer
przesyłanej w formie elektronicznej faktury.
11. W przypadku braku powiadomienia Spółki o zmianie adresu e’mail, faktury elektroniczne
uważa się za skutecznie doręczone po ich przesłaniu na ostatni podany przez Klienta adres
e’mail.
12. Oświadczenie Klienta nie wyłącza prawa Spółki do wystawienia i przesyłania faktur w formie
papierowej w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych okoliczności.
§4
Postanowienia końcowe
1. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany będą
publikowane na stronie internetowej Spółki.
2. Wszelkie oświadczenia, odwołania oraz inna korespondencja związana z realizacją zapisów
niniejszego Regulaminu winna być kierowana na adresy wskazane w § 3 pkt 2.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2022r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu przesyłania faktur w postaci elektronicznej

…………………………….……………………
/Miejscowość i data/

Dane Klienta:
……………………………………….
/Nazwa Firmy/
……………………………………….
/Adres Firmy/
……………………………………….
/NIP Firmy/
……………………………………….
/Telefon/

Oświadczenie
o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej
Oświadczam, iż wyrażam/y zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną z adresu e’mail:
celmaindukta.faktury.kraj@cantonigroup.com lub celmaindukta.invoice@cantonigroup.com faktur,
faktur korygujących, duplikatów faktur wystawianych przez CELMA INDUKTA S.A., z siedzibą w
Cieszynie, u. 3 Maja 19, NIP: 5480075347.
Zgoda obowiązuję od dnia………………………., do czasu jej pisemnego wycofania.
Proszę o wysyłanie powyższych dokumentów na nasz adres e’mail:
……………………………………………………………………………………………….
W razie zmiany adresu e’mail zobowiązuję się do niezwłocznego, pisemnego poinformowania o nowym
adresie.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią „Regulaminu przesyłania faktur
w postaci elektronicznej” i akceptuję go w całości.

……………………………………….
/podpis i pieczęć osób
upoważnionych do reprezentacji/

Załącznik nr 2 do Regulaminu przesyłania faktur w postaci elektronicznej

…………………………….……………………
/Miejscowość i data/

Dane Klienta:
……………………………………….
/Nazwa Firmy/
……………………………………….
/Adres Firmy/
……………………………………….
/NIP Firmy/
……………………………………….
/Telefon/

Odwołanie
oświadczenia zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej
Oświadczam, iż odwołuję/my zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną faktur, faktur
korygujących, duplikatów faktur wystawianych przez CELMA INDUKTA S.A., z siedzibą
w Cieszynie, u. 3 Maja 19, NIP: 5480075347.
Odwołanie obowiązuję od dnia……………………………..
Jeśli wskazana data jest datą wcześniejszą niż data fizycznego otrzymania odwołania, odwołanie uznaje
się za skuteczne od dnia faktycznego wpływu do CELMA INDUKTA S.A.
W związku z powyższym zobowiązuję/my się przyjmować faktury w wersji papierowej.

……………………………………….
/podpis i pieczęć osób
upoważnionych do reprezentacji/

