
  
Regulamin korzystania z faktur elektronicznych  

Dokument stanowi Załącznik nr 6  do Regulaminu Portalu  

Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania i przesyłania (udostępniania) faktur w formie elektronicznej w postaci 

dokumentu PDF przez Komputronik S.A.  

Użytkownicy otrzymują powiadomienia tylko o Fakturach wystawionych na podstawie zamówień założonych poprzez 

przypisane im Konta dostępowe i tylko do faktur wystawionych na podstawie tych zamówień mają podgląd i możliwość 

pobrania ich z Portalu.  

  

Użytkownik Admin jako jedyny spośród wszystkich Użytkowników Odbiorcy otrzymuje powiadomienia o wszystkich 

wystawionych i udostępnionych Fakturach oraz ich podglądu i pobrania z Portalu.  

  

Konto dostępowe – imienne i posiadające odrębny login i hasło konto utworzone dla Użytkownika w ramach Portalu; 

udostępnione Użytkownikowi między innymi w celu umożliwienia dostępu do aktualnych rozliczeń pomiędzy Odbiorcą i 

Komputronik  

Konto dostępowe Admin - imienne i posiadające odrębny login i hasło konto utworzone dla Użytkownika Admin w ramach 

Portalu o rozszerzonych uprawnieniach, nadrzędnych w stosunku do pozostałych Kont dostępowych  Odbiorcy, w przypadku 

posiadania przez Odbiorcę więcej niż jednego Konta dostępowego  

  

Odbiorca posiadający tylko jedno Konto dostępowe ma uprawnienia Konta dostępowego Admin.  

Domyślnie Komputronik przypisze uprawnienia Konta dostępowego Admin do najstarszego aktywnego konta dostępowego 

Odbiorcy.  

Odbiorca może zmienić konto dostępowe Admin na inne po przez kontakt z obsługą Komputronik.  

  

§1 Podstawa prawna  

1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania (udostępniania) faktur w formie elektronicznej jest art. 106n ust. 1 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn.  

zm.).  

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy zawarte w ww. Ustawie.  

  

§2 Warunki i zasady wystawiania i udostępniania faktur elektronicznych  

  

1. Faktura wystawiona i przesyłana/udostępniona w formie elektronicznej spełnia wymogi określone Ustawy dotyczące 

zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury.  

2. Warunkiem skorzystania przez Odbiorcę z możliwości otrzymywania faktur w formie elektronicznej jest:  

• Posiadanie przez Odbiorcę Konta dostępowego do Portalu:  

• Zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz przestrzeganie jego postanowień.   

• Złożenie/Zaakceptowanie Oświadczenia o akceptacji faktur w formie elektronicznej (zwanego dalej 

Oświadczeniem), które jest jednocześnie akceptacją adresu poczty elektronicznej(e-mail), na który mają być 

przesyłane komunikaty o wystawieniu i udostępnieniu faktur do pobrania z Portalu.  

• Zainstalowanie przeglądarki internetowej oraz programu do odczytu plików pdf.   

3. Faktury elektroniczne w formacie PDF będą udostępnione do pobrania przez Odbiorcę na Portalu  

4. Dostęp do faktur jest możliwy po zalogowaniu do Portalu z wykorzystaniem wcześniej utworzonego Konta 

dostępowego.  

5. Komunikaty o wystawieniu i udostępnieniu faktur do pobrania będą przesyłane na adres e-mail zaakceptowany w 

Oświadczeniu.  

6. Domyślnym adresem e-mail, na który będą przesyłane komunikaty o wystawieniu i udostępnieniu faktur do pobrania 

z Portalu jest adres e-mail ustawiony w Koncie dostępowym Odbiorcy.  

7. Chęć zmiany adresu e-mail Odbiorca musi zgłosić na Portalu, Moje Konto/Dane osobiste.  

8. Powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu faktur do pobrania z Portalu będą wysyłane na nowy adres e-mail po 

akceptacji zgłoszenia zmiany adresu e-mail przez Komputronik  

9. Do czasu akceptacji przez Komputronik nowego adresu e-mail komunikaty o wystawieniu i udostępnieniu faktury do 

pobrania uznaje się za doręczone po ich przesłaniu na adres e-mail z Konta dostępowego Odbiorcy, który jednocześnie 

został zaakceptowany w Oświadczeniu.  
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10. Portal będzie zapisywał moment wystawienia Faktury przez Komputronik, który jest także momentem przesłania 

komunikatu o wystawieniu i udostępnieniu faktur do pobrania z Portalu, w przypadku faktur korygujących moment 

ten będzie stanowił potwierdzenie odbioru faktury.  

11. Zgoda Odbiorcy na wystawianie i otrzymywanie Faktur elektronicznych nie wyłącza prawa Komputronik do 

wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej w przypadkach określonych przez przepisy prawa.  

§ 3 Rezygnacja z Faktury elektronicznej  

1. Rezygnacji z otrzymywania Faktur elektronicznych można dokonać w formie pisemnego wypowiedzenia akceptacji 

otrzymywania Faktur elektronicznych. Podpisany dokument należy odesłać na adres: Komputronik S.A. Dział Hurtowy 

ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań  

2. Komputronik zaprzestanie wystawiania i przesyłania Faktur elektronicznych dla Odbiorcy od dnia następującego po 

dniu, w którym zweryfikował otrzymane oświadczenie o cofnięciu zgody na wystawianie i otrzymywanie Faktur 

elektronicznych. Może to nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Informacja o 

dniu zaprzestania wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej zostanie przesłana na adres e-mail 

Odbiorcy wskazany w koncie dostępowym.  

3. Ponowne skorzystanie z możliwości otrzymywania Faktur elektronicznych wymaga złożenia nowego Oświadczenia o 

akceptacji faktur w formie elektronicznej.   

4. Oświadczenie automatycznie wygaśnie w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy współpracy gospodarczej   

§4 Postanowienia końcowe  

1. Komputronik zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą publikowane na Portalu   

2. Regulamin i wszelkie jego zmiany obowiązują od dnia opublikowania na Portalu  

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, 

Regulaminu Portalu oraz Umowy Współpracy Gospodarczej.   
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