Regulamin
korzystania z faktur elektronicznych
w Nice Polska Sp. z o.o.

§ 1.
Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z faktury elektronicznej w Nice Polska Sp. z o.o. (zwana dalej
„Nice”).
2. Pod pojęciem „Klient” rozumie się firmę, która prowadzi współpracę z Nice.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich
przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z
2012 r, poz. 1528), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.
4. Każdy Klient korzystający z możliwości otrzymywana faktur elektronicznych zobowiązany jest do zapoznania
się z niniejszym Regulaminem przed wypełnieniem formularza „Oświadczenie o akceptacji wystawiania i
przesyłania faktur w formie elektronicznej” oraz przestrzegania jego postanowień.
5. Regulamin niniejszy jest udostępniony Klientowi za pośrednictwem strony internetowej Nice (www.nice.pl)
w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
6. Nice wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej zapewniając autentyczność pochodzenia,
integralność treści i czytelność faktury, na warunkach wskazanych w Regulaminie.
7. Nice zapewnia autentyczność pochodzenia (oznacza to pewność co do tożsamości wystawcy faktury)
poprzez wysyłanie faktur z jednego adresu e-mail: efaktury@nice.pl.
8. Nice zapewnia integralność treści faktury (oznacza to, że w fakturze nie zmieniono danych, które
powinna zawierać faktura) poprzez zapisanie jej w formacie pliku PDF.
9. Nice zapewnia czytelność faktury poprzez łatwy do odczytania i zrozumiały jej obraz, wykorzystując
w tym celu swój system komputerowy.
10. Nice przechowuje faktury w formacie i treści identycznej z przesłaną do Klienta, archiwizując je na serwerach
i macierzach dyskowych przeznaczonych do kopii zapasowych, skatalogowanych według okresów
księgowych (miesiąc, rok) przez okres narzucony przepisami prawa.

§ 2.
Warunki wystawiania faktur elektronicznych.
1.
2.
3.

Faktura elektroniczna jest to faktura wystawiona i przesłana klientowi przez Nice w formie elektronicznej,
zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
Faktura wystawiona i udostępniona w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami Rozporządzenia (faktura
elektroniczna) jest równoznaczna z przesłaniem faktury wystawionej w formie papierowej i stanowi
dokument księgowy.
Warunkiem skorzystania przez Klienta z możliwości otrzymywania faktur elektronicznych jest:
a. złożenie przez Klienta formularza „Oświadczenie o akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w
formie elektronicznej” (formularz jest udostępniony na stronie internetowej Nice),
b. podanie na wyżej wymienionym formularzu adresu e-mail, na który mają być przesyłane faktury
elektroniczne.

4.
5.
6.
7.
8.

Oświadczenie o akceptacji faktur elektronicznych może być złożone w formie pisemnej lub elektronicznej w
postaci podpisanego skanu przesłanego na adres mailowy Nice (faktury@nice.pl).
Za moment doręczenia faktury w formie elektronicznej uznaje się wysłanie wiadomości e-mail wraz
załączonym dokumentem faktury w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres mailowy.
Oświadczenie Klienta o akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej nie pozbawia Nice
prawa do wystawiania i przesyłania faktur, duplikatów faktur i faktur korygujących w formie papierowej w
przypadkach przewidzianych przez prawo.
Nice rozpoczyna wystawianie faktur elektronicznych nie wcześniej niż w następnym dniu po otrzymaniu
podpisanego formularza akceptacji oraz wystawia je nie dłużej niż do dnia otrzymania oświadczenia o
wycofaniu akceptacji faktur w formie elektronicznej.
Klient zobowiązany jest do korzystania z otrzymanych (w tym przechowywania) faktur zgodnie z zasadami
określonymi w § 6 Rozporządzenia.

§ 3.
Zmiany adresu e-mail i rezygnacja.
1.
2.
3.
4.

Zmiany adresu e-mail, na który mają być przesyłane faktury elektroniczne można dokonać pisemnie przy
wykorzystaniu formularza „Oświadczenie o zmianie adresu e-mail do wystawiania i przesyłania faktur w
formie elektronicznej” udostępnionego na stronie internetowej Nice.
W przypadku braku powiadomienia Nice o zmianie adresu e-mail, faktury elektroniczne uważa się za
skutecznie doręczone po ich przesłaniu na ostatni podany przez Klienta adres e-mail.
Rezygnacji z możliwości wystawiania i otrzymywania faktur elektronicznych można dokonać w formie
pisemnej przy wykorzystaniu formularza „Oświadczenie o wycofaniu akceptacji wystawiania i przesyłania
faktur w formie elektronicznej” udostępnionego na stronie internetowej Nice.
Ponowna aktywacja możliwości otrzymywania faktur elektronicznych wymaga ponownego złożenia
oświadczenia, o którym mowa w §2 ust.3 pkt. a. niniejszego Regulaminu.

§ 4.
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

4.

Nice zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie
internetowej Nice (www.nice.pl)
Regulamin i wszelkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Nice.
Formularze: „Oświadczenie o akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej”,
„Oświadczenie o zmianie adresu e-mail do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej”,
„Oświadczenie o wycofaniu akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej” stanowią
integralną część niniejszego Regulaminu.
Nice jest administratorem danych osobowych Klienta, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Dane osobowe
Klienta będą przetwarzane przez administratora w celu realizacji usługi, o której mowa w niniejszym
dokumencie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich
poprawiania.

………………………………..…data: ………………………….
/miejscowość/

Nazwa firmy: ……………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………
NIP: …………………………………………………………………………
Telefon: ……………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE
o akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej
Działając na podstawie art. 106 n Ustawy o podatku od towarów i usług, niniejszym akceptuję wystawianie oraz
otrzymywanie od NICE POLSKA Sp. z o.o. z adresu: efaktury@nice.pl, faktur, faktur korygujących oraz duplikatów w
formie elektronicznej.
Proszę o przesyłanie dokumentów na poniższy adres email.
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI !!!

W razie zmiany adresu email zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.
W przypadku otrzymania faktury korygującej zobowiązuję się do potwierdzenia otrzymania dokumentu emailem na
adres efaktury@nice.pl.
Zobowiązuję się przyjmować faktury w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne
uniemożliwią przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

.................................................................................
Podpis i pieczęć osób upoważnionych
do reprezentowania firmy

………………………………..…data: ………………………….
/miejscowość/

Nazwa firmy: ……………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………
NIP: …………………………………………………………………………
Telefon: ……………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE
o wycofaniu akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej
Działając na podstawie art. 106 n Ustawy o podatku od towarów i usług, niniejszym odwołuję akceptuję wystawiania
oraz otrzymywania od NICE POLSKA Sp. z o.o. z adresu: efaktury@nice.pl, faktur, faktur korygujących oraz duplikatów
w formie elektronicznej.
Zobowiązuję się przyjmować faktury w formie papierowej.

.................................................................................
Podpis i pieczęć osób upoważnionych
do reprezentowania firmy

………………………………..…data: ………………………….
/miejscowość/

Nazwa firmy: ……………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………
NIP: …………………………………………………………………………
Telefon: ……………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE
o zmianie adresu e-mail do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej
Działając na podstawie art. 106 n Ustawy o podatku od towarów i usług, niniejszym proszę o zmianę adresu
e-mail służącego do wystawiania oraz otrzymywania od NICE POLSKA Sp. z o.o. z adresu: efaktury@nice.pl, faktur,
faktur korygujących oraz duplikatów w formie elektronicznej.
Proszę o przesyłanie dokumentów na nowy poniższy adres email.
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI !!!

W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.
W przypadku otrzymania faktury korygującej zobowiązuję się do potwierdzenia otrzymania dokumentu emailem na
adres efaktury@nice.pl.
Zobowiązuję się przyjmować faktury w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne
uniemożliwią przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

.................................................................................
Podpis i pieczęć osób upoważnionych
do reprezentowania firmy

