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AKCEPTACJA PRZESYŁANIA E-FAKTUR 

LS/BC/…../20…. 

z dnia …………………….. zawarte pomiędzy: 

Nabywca:         Dostawca: 

…………………………..……………………..     LIGUM Pol Sp. z o.o. 

…………………………..……………………..     ul. Sikorskiego 64; 67-200 Głogów 

…………………………..……………………..     NIP: 6931176508 

§1 

Na podstawie art. 106m oraz 106n Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2018r. 
poz. 2174) w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, Strony ustalają co następuje.  

§2 

1. Nabywca oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez dostawcę 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF (portable dokument format) 

2. Dostawca zobowiązuje się przesyłać faktury drogą elektroniczną, gwarantując autentyczność ich pochodzenia 

oraz integralność ich treści. 

3. W formacie PDF będą wystawiane i przesyłane drogą elektroniczną również faktury korygujące  

i duplikaty faktur. 

4. Dostawca zobowiązuje się do wystawiania oraz przesyłania faktur w formie papierowej w przypadku wystąpienia 

przeszkód natury technicznej uniemożliwiających skuteczne wystawienie i doręczenie faktury  

w formie elektronicznej. 

§3 

1. Dostawca zobowiązuje się do przesyłania Nabywcy faktur z następujących adresów e-mail: 

a.walkowiak@ligum.pl;  m.motyl@ligum.pl oraz l.kozakiewicz@ligum.pl. 

2. Nabywca oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur jest: 
 

……………………………………………………..................................................................................................... 

Strony zobowiązują się co najmniej na trzy dni przed zmianą danych określonych w pkt. 1 i 2 poinformować  
o tym drugą stronę drogą elektroniczną. 

§4 

Nabywca i Dostawca zobowiązują się do przechowywania faktur przesyłanych drogą elektroniczną zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa.  

§5 

 W razie cofnięcia przez Nabywcę zezwolenia, o którym mowa w §2 pkt 1, traci prawo do wystawienia faktur w 
formie PDF i przesyłania ich drogą elektroniczną w terminie 15 dni od dnia następnego po dniu, w którym otrzymał 
zawiadomienie od Nabywcy o cofnięciu zezwolenia.  

Cofnięcie zezwolenia może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej. Niniejsze porozumienie zostało 
podpisane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Nabywca          Dostawca 

  ……………………………………………………………                  ……………………………………………………………  
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