
 

 

 

 

 
 
 

ZASADY WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

FAKTUR, NALICZEŃ, ROZLICZEŃ, NOT KSIĘGOWYCH, SALD ORAZ  

DUPLIKATÓW I KOREKT 

1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania w formie elektronicznej faktur, naliczeń, rozli-

czeń, not księgowych, salda oraz ich duplikatów i korekt jest Ustawa o podatku od towarów i 

usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. 2018 poz. 2174). 

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, ulica Bankowa 18 dalej zwany 

dalej Zakładem, wystawia i przesyła w formie elektronicznej faktury, naliczenia, rozliczenia, 

noty księgowe, salda oraz ich duplikaty i korekty w formacie pliku PDF gwarantując auten-

tyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. 

3. Warunkiem korzystania przez Klienta z możliwości otrzymywania faktur, naliczeń, rozliczeń, 

not księgowych, salda oraz ich duplikatów i korekt drogą elektroniczną jest: 

• złożenie przez Klienta właściwego pisemnego Oświadczenia o wyrażeniu zgody na prze-

syłanie faktur drogą elektroniczną; 

• posiadanie adresu e – mail; 

• posiadanie zainstalowanej przeglądarki plików PDF (np. bezpłatny program Adobe Acro-

bat Reader, dostępny na stronie internetowej: https://get.adobe.com/pl/reader/; 

4. Wzór Oświadczenia (…) znajduje się na stronie internetowej www.zgkim.police.pl jak rów-

nież dostępny jest w siedzibie Zakładu w Policach przy ulicy Bankowej 18. 

5. Złożenie pisemnego Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur drogą elektronicz-

ną oznacza, że Klient rezygnuje z otrzymywania faktur w formie papierowej. Zakład zastrzega 

sobie możliwość wystawiania i wysyłki faktury w formie papierowej w przypadku awarii sys-

temu informatycznego. 

6. Powiadomienie o wystawieniu faktur, naliczeń, rozliczeń, not księgowych, salda oraz ich du-

plikatów i korekt wraz z załączonym dokumentem w formie elektronicznej wysyłane będzie 

na adres e-mail wskazany przez Klienta. Faktura elektroniczna wysyłana będzie przez Zakład 

tylko i wyłącznie z serwera Zakładu i adresu e-mail: efaktura@zgkimpolice.com.pl. Zakład 

zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie faktury i/lub dokumenty o cha-

rakterze finansowym wysyłane z innego serwera, aniżeli wskazany powyżej. 

7. Klient zobowiązany jest do utrzymywania aktywnego adresu e-mail określonego w Oświad-

czeniu o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. W przypadku zmiany ad-

resu e-mail, Klient zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o nowym adresie. Zakład 

zastrzega sobie, że - w przypadku braku informacji od Klienta o zmianie adresu e-mail - 

wszelkie faktury, faktury korygujące oraz duplikaty faktur lub inna korespondencja handlowa 

kierowana na dotychczasowy adres e-mail wskazany w Oświadczeniu o wyrażeniu zgody na 

przesyłanie faktur drogą elektroniczną będzie uważana za prawidłowo doręczoną i będzie 

wywoływać skutki prawne. 

8. Za dzień dostarczenia do Klienta faktur, naliczeń, rozliczeń, not księgowych, salda oraz ich 

duplikatów i korekt uznawana będzie data wysłania powiadomienia e-mail, wraz z załączoną 

fakturą w formacie PDF. 

9. Klient ma prawo do wycofania zgody na przesyłanie faktur, naliczeń, rozliczeń, not księgo-

wych, salda oraz ich duplikatów i korekt formie elektronicznej. Wzór Oświadczenia (…) znaj-

duje się na stronie www.zgkim.police.pl jak również dostępny jest w siedzibie Zakładu w Po-

licach przy ulicy Bankowej 18. 
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