
Od:                                                                                                                                                                         
Nazwa Klienta:         
 
NIP:                                        
 
REGON:                  

 
 

Do      
Poznań Żonkil Sp. z o.o.   
Ul. Jubilerska 1/3        
04-190 Warszawa    

 
 

Akceptacja wystawienia i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Spółkę     
                                                 Poznań Żonkil Sp. z o.o.  

 
Akceptuję wystawianie i przesyłanie przez Spółkę Poznań Żonkil Sp. z o.o.  faktur w formie elektronicznej zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w 
formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli 
skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119) wydanym na podstawie art.106 ust.10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 
2004 roku o podatku od towarów i usług .(“Rozporządzenie”).  
Poniżej podano adresy e-mail, na które Spółka Poznań Żonkil Sp.z o.o. powinna przesyłać faktury elektroniczne:  
 
 
1.               
 
  
2.               
 
 
3.               
 
               (prosimy wypełnić drukowanymi literami) 
 
 
Oświadczenie Klienta: 

1. Niniejszy formularz stanowi akceptację na wystawianie i przesyłanie przez przez Spółkę  
Poznań Żonkil Sp. z o.o. faktur w formie elektronicznej  w rozumieniu Rozporządzenia oraz akceptację 
“Zasad wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej”, które znajdują się na kolejnej stronie 
dokumentu i są integralną częścią Akceptacji. 

2. Potwierdzam, że momentem otrzymania przez nas faktury wystawionej przez Spółkę  
Poznań Żonkil Sp. z o.o. w formie elektronicznej będzie moment wejścia wiadomości na wskazany przez 
nas serwer pocztowy. 

3. Potwierdzam, że potwierdzeniem otrzymania przez nas korekty do faktury wystawionej przez Spółkę 
Poznań Żonkil Sp. z o.o.  w formie elektronicznej będzie moment wejścia wiadomości na wskazany przez 
nas serwer pocztowy. 

  
 
Miejscowość             
 
Data                          
 
Reprezentacja Klienta:  
 
 
 
 
              
Imię i nazwisko (pieczęć), funkcja oraz podpis  



  POZNAŃ ŻONKIL 
   

Poznań Żonkil Sp. z.o.o.  
ul. Jubilerska 1/3 - 04-190 Warszawa 
tel 0048-22-611-48-01, fax 0048-22-611-49-06 

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie XIII Wydz. Gospodarczy KRS 
KRS 103261 - NIP 113-21-12-239 - REGON  012664096 

ZARZĄD : Massimo Bonardi, Mauro Melzani, Giancarlo Steyde 
KAPITAŁ ZAKŁADOWY WYNOSI 14 250 000 PLN 

 

                 Zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej      
 
 
 

1. Podstawą prawną  wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Rozporządzenie. 
 
2. Poznań Żonkil Sp. z o.o. wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich 

pochodzenia oraz integralność ich treści bezpiecznych  podpisem elektronicznym w rozumieniu art.3 pkt 2 
ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.Nr 1450, z późn.zm.), weryfikowanymi 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Klient nie musi posiadać własnego podpisu 
elektronicznego aby korzystać z e-faktur. 

 
3. Formatem faktury w formie elektronicznej jest plik PDF. 

 
4. Podstawowym warunkiem zawartym w Rozporządzeniu, które pozwala na wystawianie i przesyłanie faktur w 

formie elektronicznej jest uzyskanie pisemnej akceptacji Klienta. Akceptacja powinna zawierać dane 
pozwalające zidentyfikować Klienta oraz zostać poświadczona podpisem (podpisami) osób reprezentujących 
Klienta. 

 
5. Klient przesyła do Spółki Poznań Żonkil Sp. z o.o. prawidłowo wypełniony i podpisany formularz Akceptacji 

na adres:             
Poznań Żonkil Sp. z o.o. 
Ul. Jubilerska 1/3  
04-190 Warszawa 
   

6. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Spółce Poznań Żonkil Sp. z o.o. do wystawiania i przesyłanie faktur w 
formie papierowej. 

 
7. Klient zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych faktur wyłącznie w formie elektronicznej na 

terytorium kraju, w sposób umożliwiający na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, 
natychmiastowy, pełny i ciągły dostęp drogą elektroniczną tym organom do tych faktur, w sposób określony 
w § 6 Rozporządzenia.  

 
8. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

wskazane przez Klienta adresy poczty elektronicznej. Za moment otrzymania przez Klienta faktury 
wystawionej w formie elektronicznej będzie uznawany moment wejścia wiadomości na serwer pocztowy 
Klienta.  Potwierdzeniem otrzymania przez Klienta korekty do faktury wystawionej przez  
Poznań Żonkil Sp. z o.o. w formie elektronicznej będzie moment wejścia wiadomości na wskazany przez 
Klienta serwer pocztowy. 

 
9. Klient jest uprawniony do wycofania Akceptacji  zgodnie z § 3 ust.4 Rozporządzenia według wzoru 

oświadczenia o wycofaniu udostępnionego przez Spółkę Poznań Żonkil Sp. z o.o.. Od dnia następującego po 
dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu Akceptacji, Spółka Poznań Żonkil Sp. z o.o. traci prawo 
do wystawiania na rzecz Klienta faktur w formie elektronicznej.  
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