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

porozumienie zawierane jest na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 17 grudnia 2010 roku 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) oraz ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, 
poz. 535 ze zm.). 

§ 1 
1. Nabywca oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez wystawcę 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF. 
2. Wystawca zobowiązuje się przesyłać faktury drogą elektroniczną w formacie PDF. 
3. W formacie PDF będą wystawiane i przesyłane drogą elektroniczną również faktury korygujące i duplikaty 

faktur. 

§ 2 
1. Nabywca oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur jest:  

 
………………………………………………. 

 
2. Nabywca zobowiązują się co najmniej na trzy dni przed zmianą danych określonych w pkt 1 poinformować 

o tym drugą stronę drogą elektroniczną. 

§ 3 
Wystawca faktur działając zgodnie z przepisami prawa zapewnia autentyczność pochodzenia oraz integralność 
treści faktur. 

§ 4 
Chwilą doręczenia faktury elektronicznej jest chwila wysłania wiadomości mailowej z załączoną fakturą PDF przez 
wystawcę faktury. 

§ 5 
Nabywca i wystawca faktur zobowiązują się przechowywać egzemplarze faktur w formie papierowej lub 
elektronicznej do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

§ 6 
Wystawca faktur nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania nabywców faktur oraz za ich skutki, w 
tym podanie przez nabywcę faktur błędnego adresu e-mail, klasyfikowanie wiadomości jako SPAM przez serwer 
pocztowy Nabywcy, brak powiadomienia o zmianie adresu e-mail oraz nieprawidłowego przechowywania 
przesyłanych faktur elektronicznych. 

§ 7 
W celu zapewnienia wysokiej dostarczalności faktur Nabywca oświadcza, że na używanych serwerach pocztowych 
wprowadzi na białą listę nadawców (biała lista to lista adresów domen/IP, z których e-maile będą akceptowane i nie 
będą oznaczane jako spam) następujące adresy domen: matrix-net.pl, radix.matrix-net.pl, 
marketing.emaillabs.net.pl, matrix.suwalki.pl. Nasze adresy mailowe do wysyłki:   

system@radix.matrix-net.pl,    faktury@matrix.suwalki.pl  
§ 8 

Podane dane będą przetwarzane przez wystawcę faktur w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej. Podanie 
danych jest dobrowolne, ale konieczne do wyrażenia Akceptacji przesyłania faktur elektronicznych. Nabywcy faktur 
przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania. 

§ 9 
1. W razie cofnięcia przez nabywcę zezwolenia, o którym mowa w § 1 pkt 1, wystawca traci prawo do 

wystawiania faktur w formie PDF i przesyłania ich drogą elektroniczną w terminie 15 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. 

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

    (podpis Wystawcy)                                          (podpis Nabywcy) 
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