
 
 

 

                                                                                                               

ZAŁĄCZNIK nr 2 do OWH PRYZMET 

 

POROZUMIENIE 

W SPRAWIE PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE PDF 

TRAKTOWANYCH JAKO FAKTURY PAPIEROWE 

 
 

……………………………………………………………………………..………………………………………………………..Miejscowość, data     

 

 

Wystawca faktury: 

 

Nazwa firmy: PRYZMET G. Pudełko Sp. J. 

Adres firmy: ul. Budowlana 46 

20-469 Lublin  

NIP: 946-265-26-41 

 

Nabywca: 

 
Nazwa firmy:  

Adres firmy:  

 

NIP:  

 
 

Podstawą prawna wystawiania faktur jest art. 106n ust.1  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie 

przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi 

podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661). 

 

§ 1 

Nabywca i Wystawca faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur, not korygujących  oświadczają, że faktury 

wystawiane zgodnie z niniejszym porozumieniem będą traktowane jako faktury wystawiane w formie papierowej, a 

ich przesył między Nabywcą i Wystawcą może odbywać się za pomocą plików w formacie PDF (Portable Document 

Format).  

 

§ 2 

1. W przypadku, gdy Wystawca przesłał fakturę, o której mowa w § 1 w formacie PDF, Nabywca zobowiązuje się 

niezwłocznie do każdorazowego wydruku otrzymanej od Wystawcy faktury, o której mowa w § 1, w ilości jednego 

egzemplarza. Wydruk ten będzie traktowany przez strony porozumienia, jako pierwszy egzemplarz tej faktury. 



 
 

 

2. Wystawca zobowiązuje się wystawić egzemplarz każdej faktury przesłanej Nabywcy w formie papierowej, jako jej 

drugi egzemplarz. 

 

§ 3 

1. Wystawca oświadcza, że będzie przesyłać faktury z adresu e-mail: 

info@pryzmet.pl 

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

2. Wystawca i Nabywca postanawiają, iż dochowają należytej staranności oraz podejmą wszelkie niezbędne działania, 

aby przesyłane w sposób i formacie określonym w § 1 faktury cechowała autentyczność pochodzenia i integralność 

treści, zgodnie z wymogami określonymi w art. 106m ustawy o podatku od towarów i usług. 

Faktury nie są zabezpieczone podpisem elektronicznym w świetle ustawy art. 106m pkt.5.. 

3. Nabywca oświadcza, iż adresem e-mail, na który będą przesyłane faktury będzie: 

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

oraz Osobą odpowiedzialną za ich odbiór, będzie: 

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

4. W razie zmiany adresu e-mail, Nabywca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie 

Wystawcę faktur. 

 

§ 4 

1. Nabywca ma prawo cofnąć zgodę, w następstwie czego Wystawca utraci prawo do wystawiania i przesyłania 

Nabywcy faktur w formie elektronicznej, w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał 

zawiadomienie od Nabywcy o cofnięciu zezwolenia. 

2. Cofnięcie zezwolenia może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej. 

 

§ 5 

Nabywca i Wystawca faktur zobowiązują się przechowywać egzemplarze faktur w formie papierowej lub 

elektronicznej, do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Imię Nazwisko i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu firmy. 

 


