Regulamin Stowarzyszenia Autorów „ZAiKS” wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej
z dnia 8 listopada 2011 roku
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Podstawą prawną wystawiania faktur w formie elektronicznej jest Rozporządzenie Ministra Finansów z
dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 249, poz. 1661), zwane dalej rozporządzeniem.
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS wystawia faktury w formie elektronicznej i przesyła je nabywcom
usług.
Za Nabywcę w rozumieniu niniejszego uważa się nabywcę usług świadczonych przez Stowarzyszenie
Autorów ZAiKS, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.
Faktury w formie elektronicznej wystawiane i przesyłane są w formacie PDF (Portable Document
Format) – zapewniającym autentycznośd pochodzenia i integralnośd treści wystawionej faktury.
Treśd faktury dostępna jest przy użyciu bezpłatnego oprogramowania „Adobe Acrobat Reader”, które
Nabywca pobierze i zainstaluje we własnym zakresie. Oprogramowanie dostępne do pobrania na
stronie http://get.adobe.com/reader/
Formularz zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (dalej :akceptacja) przekazywany jest
przez Nabywcę Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS w formie pisemnej lub elektronicznej i powinien
zawierad dane pozwalające zidentyfikowad Nabywcę oraz zostad opatrzony podpisem osoby
upoważnionej do reprezentacji Nabywcy. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
Sporządzony w sposób opisany w punkcie 5 formularz (załącznik nr 1) Nabywca odsyła do właściwej ze
względu na zawartą umowę jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (Dyrekcja Okręgu,
właściwy wydział).
Faktury mogą byd wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej od dnia następnego po dniu, w
którym Stowarzyszenie Autorów ZAiKS otrzymało prawidłowo sporządzony formularz. Stowarzyszenie
Autorów ZAiKS nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z podania przez Nabywcę
niepoprawnego, nieaktualnego, nieaktywnego lub nieistniejącego adresu poczty elektronicznej ( adres
e-mail) jeśli faktura z tej przyczyny nie mogła zostad skutecznie doręczona.
Nabywca jest uprawniony do wycofania akceptacji. Oświadczenie dokonane byd powinno w trybie
opisanym w punkcie 5 i 6 powyżej.
Akceptacja nie wyłącza prawa ZAiKS do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
Nabywca zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych faktur w podziale na okresy
rozliczeniowe w dowolny sposób przy zachowaniu wymogów określonych w § 6 rozporządzenia.
Faktura w formie elektronicznej będzie dostarczana do Nabywcy z adresu faktury@zaiks.org.pl za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
Nabywca zawiadamia o zmianie adresu poczty elektronicznej (e-mail) określonego w akceptacji w
trybie przewidzianym w punktach 5 i 6 powyżej
W przypadku braku powiadomienia przez Nabywcę o zmianie adresu e-mail, wszelka korespondencja
kierowana na dotychczasowy adres e-mail jest uważana za prawidłowo doręczoną i wywołuje skutki
prawne.
Wyrażenie zgody na przesyłanie faktury w formie elektronicznej oznacza zgodę Nabywcy na
stosowanie postanowieo niniejszego Regulaminu.
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Tekst
jednolity (obowiązujący) Regulaminu będzie zamieszczany na stronie internetowej www.zaiks.org.pl.
Zmiany regulaminu będą obowiązywały od daty ich opublikowania.

Załącznik nr 1
Sprzedawca:
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Ul. Hipoteczna 2
00-092 Warszawa
NIP:525-157-10-04

Proszę wypełnid drukowanymi literami

...........................................................................
Nabywca
(pełna nazwa i adres)
...........................................................................

...........................................................................

Numer NIP
...........................................................................

Jestem
płatnikiem
(proszę
zaznaczyd
krzyżykiem
odpowiedź)

VAT TAK 
właściwą

NIE 

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez TAK 
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS faktur VAT
w formie elektronicznej.1
NIE 
Adres e-mail
...........................................................................

...........................................................................
(data i czytelny podpis upoważnionej osoby2)

1

W przypadku niewyrażenia zgody na przekazywanie faktur VAT w formie elektronicznej, otrzymacie Paostwo
drogą pocztową fakturę VAT w wersji papierowej.
2
W przypadku podmiotów prowadzących działalnośd gospodarczą oświadczenie podpisuje osoba uprawniona
do reprezentacji podmiotu.

