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REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 
(Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami) 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania faktur w formie elektronicznej przez 

PARAQUA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 20B, NIP 5862334026. 

2. ODBIORCA chcący skorzystać z możliwości otrzymywania faktur w formie elektronicznej 

zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym REGULAMINEM oraz do przestrzegania jego 

postanowień. 

3. Niniejszy REGULAMIN jest udostępniany ODBIORCOM za pośrednictwem strony internetowej 

www.paraqua.pl w formacie PDF, który umożliwia jego pobranie, zapisanie i wydrukowanie. 

4. Warunkiem skorzystania przez ODBIORCĘ z możliwości otrzymywania faktur w formie 

elektronicznej jest dostarczenie wypełnionego oświadczenia. Formularz oświadczenia stanowi 

załącznik numer 1 do niniejszego REGULAMINU.  

 

§ 2 Definicje 

Użyte w REGULAMINIE wyrażenia oznaczają: 

a) USTAWA -  Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 

poz. 535 z późniejszymi zmianami); 

b) ODBIORCA – odbiorca faktury w formie elektronicznej; 

c) PARAQUA – wystawca faktury w formie elektronicznej; 

d) AKCEPTACJA – zgoda udzielona przez ODBIORCĘ na wystawianie i przesyłanie faktur w 

formie elektronicznej; 

e) Faktura elektroniczna, efaktura – faktura wystawiona i udostępniona ODBIORCY przez 

PARAQUA w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami USTAWY; 

f) PDF - format faktury elektronicznej- Portable Document Format. 

 

§ 3 Przesyłanie faktur w formie elektronicznej 

1. Po wystawieniu faktury PARAQUA prześle ODBIORCY na podany w AKCEPTACJI adres poczty 

elektronicznej e-mail wraz z załączonym dokumentem. Faktura wystawiona i przesłana w formie 

elektronicznej jest równoznaczna z dostarczeniem faktury w formie papierowej i stanowi 

dokument księgowy. 

2. PARAQUA przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność pochodzenia 

faktury poprzez identyfikację nadawcy w nagłówku wiadomości pocztowej, wraz z adresem 

poczty elektronicznej efaktury@paraqua.pl. Kontrola dostępu pracowników do systemu 

księgowego pozwala na wystawianie faktur zgodnie z uprawnieniami, jednocześnie 

uniemożliwiając dokonanie nieuprawnionej zmiany w jakimkolwiek dokumencie sprzedaży.  
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3. Formatem faktury elektronicznej jest PDF (Portable Document Format). Format PDF gwarantuje 

niezmienność treści faktury. 

4. W celu spełnienia obowiązku zapewnienia czytelności i integralności treści faktury będzie istniała 

możliwość sprawdzenia daty jej ostatniej modyfikacji w systemie księgowym a ewentualne próby 

dokonania ingerencji w jej treść zostawią ślady umożliwiające stwierdzenie dokonania zmian. 

Jednocześnie przy wysyłaniu wiadomości e-mail wraz z załączoną fakturą w formie 

elektronicznej do ODBIORCY, w rubryce „UDW” zostanie umieszczony adres 

archiwum@paraqua.pl co spowoduje niezależne wysłanie wiadomości e-mail wraz z 

załącznikiem, na skrzynkę pocztową przeznaczoną wyłącznie do archiwizacji wysyłanych faktur. 

Wiadomości będą przechowywane na dysku twardym na serwerze oraz na dysku zewnętrznym 

przez okres 6 lat w formacie i treści jednokładnej z przesłaną do ODBIORCY. Umożliwi to 

nielimitowany dostęp do tych dokumentów, odtworzenie pełnej treści wysłanej wiadomości jak 

również daty jej wysyłki. PARAQUA w razie potrzeby będzie w stanie zapewnić organom 

podatkowym dostęp do tych faktur bez zbędnej zwłoki. Uprawnienia do odczytu plików 

zapisanych w archiwum elektronicznym mają pracownicy PARAQUA uprawnieni do wystawiania 

faktur oraz osoba odpowiedzialna za techniczną obsługę systemu księgowego. 

5. Za datę skutecznego doręczenia faktury w formie elektronicznej PARAQUA uznaje datę wysłania 

wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z załączonym dokumentem w formacie 

PDF na adres e-mail wskazany przez ODBIORCĘ w formularzu AKCEPTACJI. 

6. Duplikaty faktur przesyłane są również w formie elektronicznej.  

7. W przypadku braku powiadomienia ze strony ODBIORCY o zmianie adresu e-mail do przesyłania 

faktur w formie elektronicznej, faktury uważa się za skutecznie doręczone po ich wysłaniu na 

ostatni podany przez ODBIORCĘ adres poczty elektronicznej. 

 

§ 4 Zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej 

1. Faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej po uzyskaniu AKCEPTACJI od 

ODBIORCY.  

2. AKCEPTACJĘ ODBIORCA może złożyć poprzez wypełnienie formularza „Oświadczenie o 

akceptacji faktur w formie elektronicznej” i przesłanie jej pocztą elektroniczną, faksem, przesyłką 

listową na adres siedziby PARAQUA. Formularz stanowi załącznik numer 1 do niniejszego 

REGULAMINU. 

3. PARAQUA rozpoczyna przesyłanie faktur w formie elektronicznej po pozytywnym 

zweryfikowaniu otrzymanego formularza i nie później niż po 14 dniach od otrzymania 

AKCEPTACJI. 

4. Podając w AKCEPTACJI adres poczty elektronicznej ODBIORCA oświadcza, że jest 

właścicielem tego adresu i ma do niego pełny dostęp. PARAQUA nie ponosi odpowiedzialności 
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za udostępnianie osobom trzecim adresu poczty elektronicznej, ani za działania operatorów 

internetowych. 

5. ODBIORCA może zmienić adres poczty elektronicznej na który mają być przesyłane faktury  

w formie elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie wniosku o „Zmianę adresu e-mail 

dostarczania faktur w formie elektronicznej”. Formularz stanowi załącznik numer 2 do niniejszego 

REGULAMINU. 

6. AKCEPTACJA nie wyłącza prawa PARAQUA do wystawiania i przesyłania faktur w formie 

papierowej, określonego w § 5 REGULAMINU. 

7. ODBIORCA jest uprawniony do wycofania AKCEPTACJI za pomocą formularza „Wycofanie 

akceptacji dostarczania faktur w formie elektronicznej”. Formularz stanowi załącznik numer 3 do 

niniejszego REGULAMINU. 

8. W przypadku cofnięcia AKCEPTACJI przez ODBIORCĘ, PARAQUA traci prawo do przesyłania 

faktur w formie elektronicznej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia.  

 

§ 5 Wyjątki od zasady wysyłania faktury w formie elektronicznej 

1. W przypadku, gdy wiadomość zawierająca fakturę w formie elektronicznej nie zostanie 

dostarczona ODBIORCY z uwagi na problemy techniczne, pracownik PARAQUA wystawi 

duplikat faktury w formie papierowej i prześle go drogą pocztową na adres siedziby ODBIORCY. 

Kolejna faktura będzie wysyłana w formie elektronicznej. Procedura ta ma zastosowanie w 

przypadku otrzymania komunikatu zwrotnego wygenerowanego przez serwer pocztowy 

odbiorcy, z informacją o błędzie. 

2. W przypadku, gdy wiadomość zawierająca fakturę w formie elektronicznej nie zostanie 

dostarczona ODBIORCY z uwagi na błędny adres poczty elektronicznej, pracownik PARAQUA 

podejmie próbę skontaktowania się z ODBIORCĄ pod wskazanym w AKCEPTACJI numerem 

telefonu. W sytuacji braku kontaktu telefonicznego, pracownik PARAQUA wystawi duplikat 

faktury w formie papierowej i prześle go drogą pocztową na adres siedziby ODBIORCY. Forma 

papierowa faktury zostanie zachowana do czasu powiadomienia PARAQUA o zmianie adresu 

poczty elektronicznej poprzez wypełnienie wniosku, o którym mowa w § 4 pkt 5 REGULAMINU. 

Procedura ta ma zastosowanie w przypadku otrzymania komunikatu zwrotnego 

wygenerowanego przez serwer pocztowy odbiorcy z informacją o błędzie w adresie e-mail. 

3. PARAQUA zastrzega sobie możliwość zawieszenia świadczenia usługi przesyłania faktur w 

formie elektronicznej w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych przesłanek, o czym 

PARAQUA poinformuje ODBIORCĘ niezwłocznie drogą pisemną lub mailową. 

4. Korekty faktur przesłanych wcześniej w formie elektronicznej wystawiane są tylko w formie 

papierowej i wysyłane drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 
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§ 6 Postanowienia końcowe 

1. PARAQUA zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego REGULAMINU. Aktualna wersja 

REGULAMINU będzie publikowana na stronie internetowej PARAQUA (www.izochem.pl) o czym 

ODBIORCA zostanie powiadomiony drogą mailową. 

2. REGULAMIN i wszelkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie 

internetowej. 

3. W przypadku, gdy ODBIORCA nie akceptuje wprowadzonych zmian do REGULAMINU może 

wycofać AKCEPTACJĘ zgodnie z § 4 pkt 7. 

 

§ 7 Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z wypełnieniem/podpisaniem: 

 Oświadczenia o akceptacji faktur w formie elektronicznej, 

 Informacji o Zmianie adresu e-mail dostarczania faktur w formie elektronicznej, 

 Wycofania akceptacji na dostarczanie faktur w formie elektronicznej, 

jest Paraqua Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 20B, 

81-061 Gdynia. Dane te będą przetwarzane przede wszystkim w celu realizacji postanowień 

niniejszego REGULAMINU. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych 

znajduje się w Polityce przetwarzania danych osobowych – polityce transparentności oraz 

Ogólnych Warunkach Sprzedaży dostępnej na stronie internetowej Administratora pod 

adresem www.izochem.pl 

2. Zamawiający zobowiązany jest przedstawić swoim reprezentantom lub przedstawicielom 

(pracownicy lub współpracownicy) informacje zawarte w klauzuli informacyjnej, o której mowa 

w pkt. 1 oraz zobowiązany jest na każde wezwanie Zleceniobiorcy wykazać spełnienie tego 

zobowiązania. W przypadku niewywiązania się przez Zamawiającego ze zobowiązania, 

Zamawiający ponosi pełna odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody 

poniesione przez Paraqua Sp. z o.o.  
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Załącznik nr 1 
 
Oświadczenie o akceptacji faktur w formie elektronicznej 
 
 
Dane ODBIORCY: 
 
Nazwa …............................................................................................ 
Adres  …............................................................................................ 
 …............................................................................................ 
NIP  …............................................................................................ 
Telefon …............................................................................................ 
 

Dostawca usługi/towarów: 

PARAQUA Sp. z o.o. 
ul. Hutnicza 20B 
81-061 Gdynia 
5862334026 

 
 
 
1. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 

nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami) akceptuję wystawianie i przesyłanie faktur 
elektronicznych ze wszystkimi prawnymi skutkami doręczenia. 

 
2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem przesyłania faktur w formie elektronicznej 

Obowiązującym w PARAQUA Sp. z o.o. oraz przyjmuję go do wiadomości i stosowania. 
 
3. Proszę o przesyłanie faktur drogą elektroniczną na podany poniżej adres email 
 

Adres e-mail: …........................................................................................................................... 
 
4. W razie zmiany adresu email zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie. 
 
5. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane,  

w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy 
drogą elektroniczną. 

 
 

Data ...................................                              
                                                                                                     ……...................................................

.. 
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej  do 

reprezentowania ODBIORCY zgodnie 
z danymi KRS 

 
 

 
Administratorem danych osobowych podanych w związku z wypełnieniem/podpisaniem niniejszego Oświadczenia jest 

Paraqua Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 20B, 81-061 Gdynia. Dane te będą 

przetwarzane przede wszystkim w celu realizacji postanowień niniejszego REGULAMINU. Więcej informacji o zasadach 

przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce przetwarzania danych osobowych – polityce transparentności 

oraz Ogólnych Warunkach Sprzedaży dostępnej na stronie internetowej Administratora pod adresem www.izochem.pl 
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Załącznik nr 2 
 
 
 
Zmiana adresu e-mail dostarczania faktur w formie elektronicznej 
 
 
Dane ODBIORCY: 
 
Nazwa …............................................................................................ 
Adres  …............................................................................................ 
 …............................................................................................ 
NIP  …............................................................................................ 
Telefon …............................................................................................ 
 

Dostawca usługi/towarów: 

PARAQUA Sp. z o.o. 
ul. Hutnicza 20B 
81-061 Gdynia 
5862334026 

 
 
 
 

Proszę o zmianę adresu e-mail służącego do przesyłania faktur drogą elektroniczną na podany 
poniżej: 

 
Adres e-mail: …........................................................................................................................... 

 
 
 

Data ......................                              
 
  
                                                                                                     ……...................................................

.. 
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej  do 

reprezentowania ODBIORCA zgodnie 
z danymi KRS 

 
 
 
 
 
 

Administratorem danych osobowych podanych w związku z wypełnieniem/podpisaniem niniejszego Oświadczenia jest 

Paraqua Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 20B, 81-061 Gdynia. Dane te będą 

przetwarzane przede wszystkim w celu realizacji postanowień niniejszego REGULAMINU. Więcej informacji o zasadach 

przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce przetwarzania danych osobowych – polityce transparentności 

oraz Ogólnych Warunkach Sprzedaży dostępnej na stronie internetowej Administratora pod adresem www.izochem.pl 
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Załącznik nr 3 
 
Wycofanie akceptacji na dostarczanie faktur w formie elektronicznej 
 
 
Dane ODBIORCY: 
 
Nazwa …............................................................................................ 
Adres  …............................................................................................ 
 …............................................................................................ 
NIP  …............................................................................................ 
Telefon …............................................................................................ 
 

Dostawca usługi/towarów: 

PARAQUA Sp. z o.o. 
ul. Hutnicza 20B 
81-061 Gdynia 
5862334026 

 
 
 
 
Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 
poz. 535 z późniejszymi zmianami) odwołuję wcześniejsze oświadczenie o akceptacji faktur w formie 
elektronicznej. 
 
 

 
 

Data ......................                              
 
 
 
                                                                                                     …......................................................

.. 
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej  do 

reprezentowania ODBIORCA zgodnie 
z danymi KRS 

 
 
 
 

 

Administratorem danych osobowych podanych w związku z wypełnieniem/podpisaniem niniejszego Oświadczenia jest 

Paraqua Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 20B, 81-061 Gdynia. Dane te będą 

przetwarzane przede wszystkim w celu realizacji postanowień niniejszego REGULAMINU. Więcej informacji o zasadach 

przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce przetwarzania danych osobowych – polityce transparentności 

oraz Ogólnych Warunkach Sprzedaży dostępnej na stronie internetowej Administratora pod adresem www.izochem.pl 

 


