
Szanowni Państwo, 

wychodząc naprzeciw możliwości wysyłania faktur w formie elektronicznej, co w 

konsekwencji spowoduje spore oszczędności, między innymi, papieru i czasu, proponujemy 

zapoznanie się z poniżej załączonymi zasadami wystawiania i przesyłania faktur w formie 

elektronicznej. W przypadku Państwa decyzji o wyborze przesyłania faktur drogą 

elektroniczną prosimy o wypełnienie i zwrotne odesłanie załączonego oświadczenia 

(formularza akceptacji). 

 

ZASADY WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA 

FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

przez Baumit Sp. z o.o. 

 

1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej są przepisy 

prawa podatkowego, w szczególności zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług. 

2. Baumit Sp. z o.o wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując 

autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. 

3. Formatem faktury w formie elektronicznej jest plik PDF (Portable Document Format). 

4. Klient przesyła do Baumit Sp. z o.o. prawidłowo wypełniony i podpisany formularz 

akceptacji na adres:  

Baumit Sp. z o.o.  
Ul. Wyścigowa 56G 
53-012 Wrocław 
lub 
e-mail: windykacja@baumit.pl 
 

5. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Baumit Sp. z o.o. do wystawiania i przesyłania 

faktur w formie papierowej. 

6. 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 wystawianej przez Baumit Sp. z o.o.  w formie 

elektronicznej będzie moment wejścia wiadomości na wskazany przez Klienta serwer 

pocztowy. 

7. Klient jest uprawniony do wycofania Akceptacji. W przypadku cofnięcia akceptacji przez 

odbiorcę faktury wystawca faktury traci prawo do przesyłania temu odbiorcy faktur w 

formie elektronicznej od dnia następnego po dniu, w którym został powiadomiony przez 

odbiorcę faktury o cofnięciu akceptacji. 

 



 

OŚWIADCZENIE 
O AKCEPTACJI  PRZEZ ODBIORCĘ FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 
Dane klienta (odbiorcy): 
 
Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
1. Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej (PDF) przez BAUMIT 
Sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56G, NIP 7690004863. 
2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt 1 niniejszego oświadczenia w formie 
papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwią przesłanie faktur lub 
ich korket drogą elektroniczną. 
3. Proszę o przesyłanie faktur w formie elektronicznej drogą mailową na podany poniżej adres email. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4. W razie zmiany adresu email zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie. 
 
 
 
Data ……………………………...  
 
 
 
………………………………………………………………………………………. 
       Podpis klienta (odbiorcy) (zgodnie z reprezentacją firmy)   

 


