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REGULAMIN WYSTAWIANIA I WYSYŁANIA FAKTUR
ELEKTRONICZNYCH KLIENTOM
JSW Innowacje S.A.
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W rejestrze Przedsiębiorców KRS nr 0000116114
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§1
Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
JSW Innowacje S.A. – JSW Innowacje Spółka Akcyjna z siedzibą `
w Katowicach 40-282,ul. Paderewskiego 41, NIP 954-10-26-027,
Klient – przedsiębiorca, podmiot który prowadzi współpracę handlową z JSW Innowacje S.A.,
e-Faktura – faktura, duplikat faktury lub faktura korygująca w postaci dokumentu pdf, które
spełniają wymogi Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U.2011.177.1054 j.t.).
Adres e-mail – adres poczty elektronicznej umożliwiający przesyłanie wiadomości poprzez sieć
komputerową.
Adobe Acrobat Reader – bezpłatny program do podglądu dokumentów zapisanych w
formacie pdf.
§2
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t.).
§3
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania i przesyłania e-faktur do Klientów JSW
Innowacje S.A.
2. Warunkiem korzystania przez Klienta z możliwości otrzymywania e-faktur jest łączne
spełnienie wymogów wymienione poniżej:
• dostęp do komputera z łączem internetowym, który umożliwia dostęp do podanego w
Oświadczeniu adresu e-mail,
• posiadanie zainstalowanej przeglądarki lub programu do obsługi konta pocztowego,
• posiadanie zainstalowanego programu Adobe Acrobat Reader lub innego programu do
podglądu dokumentu w formacie pdf,
• zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz przestrzeganie jego postanowień,
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• złożenie „Oświadczenia o akceptacji faktur w formie elektronicznej”,
• podanie w Oświadczeniu adresu e-mail, na który JSW Innowacje S.A. przesyła e-fakturę,
§4
Warunki i zasady wystawiania i wysyłania faktur elektronicznych
1. Podpisanie „Oświadczenia o akceptacji faktur w formie elektronicznej” przez osoby
upoważnione do reprezentacji Klienta – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
2. Przesłanie w formie pisemnej wypełnionego „Oświadczenie o akceptacji faktur w formie
elektronicznej” przez Klienta na adres:
JSW Innowacje S.A., 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 41.
3. Złożenie przez Klienta „Oświadczenia o akceptacji faktur w drodze elektronicznej” nie
pozbawia prawa JSW Innowacje S.A. do wystawiania i przesyłania innych dokumentów
księgowych w formie papierowej.
4. Klient zobowiązuje się przyjmować faktury, w formie papierowej, w przypadku wystąpienia
przeszkód natury technicznej, które uniemożliwią JSW Innowacje S.A. przesłanie e-faktur
drogą elektroniczną.
5. Rozpoczęcie wystawiania e-faktur przez JSW Innowacje S.A. następuje nie wcześniej niż w
następnym dniu po otrzymaniu oświadczenia w formie papierowej.
6. W przypadku faktury, w której data płatności jest uzależniona od daty dostarczenia lub
wpływu do Klienta, przyjmuje się datę wysłania tej faktury drogą elektroniczną przez JSW
Innowacje S.A. jako datę wpływu e-faktury do Klienta. Data ta wynika z wszelkich
uzgodnionych terminów płatności wynikających z zawartych umów, zaakceptowanych ofert,
otrzymanych zamówień zawartych pomiędzy JSW Innowacje S.A. i Klientem.
7. Data wysłania wiadomości drogą elektroniczną z e-fakturą będzie stanowiła potwierdzenie
odbioru otrzymanej faktury.
8. Zmiana adresu e-mail przez Klienta, na który są przesyłane e-faktury przez JSW Innowacje
S.A. może być dokonana w sposób wskazany w §4 ust 1, 2.
9. W przypadku niepowiadomienia JSW Innowacje S.A. o zmianie adresu e-mail, podanego w
Oświadczeniu, e-fakturę uważa się za skutecznie doręczoną na dotychczasowy adres
podany przez Klienta.
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10. W przypadku wysłania e-faktury drogą elektroniczną i otrzymaniu informacji zwrotnej o braku
możliwości dostarczenia, Klient zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej.
11. Klient może wycofać akceptację otrzymywania faktur w formie elektronicznej. Wycofanie
akceptacji złożone w formie pisemnej, na adres wskazany w §4 ust 2 jest skuteczne od dnia
następnego po dniu otrzymaniu oświadczenia w formie papierowej.
12. Dopuszcza się ustalenie przez strony innego terminu zaprzestania wystawiania e-faktur, nie
dłuższego niż 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia przez JSW Innowacje S.A.
13. Oświadczenie automatycznie wygaśnie w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia
obowiązujących umów.
14. Ponowna aktywacja wymaga złożenia nowego „Oświadczenia o akceptacji faktur w formie
elektronicznej”.
§5
Postanowienia końcowe
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wymiany e-faktur oraz możliwości ewentualnej kontroli
Podmiotom Uprawnionym do kontroli JSW Innowacje S.A. i Klienta, każdy podmiot w swoim
zakresie zobowiązany jest do przechowywania e-faktur przez okres wymagany przepisami
prawa.
2. JSW Innowacje S.A. nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za utratę i lub uszkodzenie
e-faktur przesłanych drogą elektroniczną.
3. JSW Innowacje S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany będą
przekazywane na adres wskazany w Oświadczeniu i obowiązywały z dniem wysłania przez
JSW Innowacje S.A. drogą elektroniczną.
4. Spory związane z niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby JSW Innowacje S.A.

Katowice, dnia 01.09.2017r.
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