
Regulamin korzystania z e-faktur w TKT Engineering sp. z o.o. (1/2021) 

Regulamin korzystania z e-faktur w TKT Engineering sp. z o.o. ma na celu zapewnienie integralności 

oraz autentyczności przesyłanych przez TKT Engineering sp. z o.o. jego kontrahentom faktur VAT w formie 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, dalej  zwanych 

„fakturami elektronicznymi”. 

1.1. TKT Engineering sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-226), ul. Pryzmaty 4, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000183945, NIP 779-222-02-34, BDO 000315982, 

REGON 6345278900, dalej „Wystawca” zapewnia, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne 

gwarantujące autentyczność pochodzenia faktur elektronicznych oraz integralność ich treści 

do momentu wysyłki do nabywcy. 

1.2. Wystawca przesyła faktury elektronicznych do nabywcy pocztą elektroniczną zachowując 

następujące zasady: 

1.2.1. wiadomości będą przesyłane wyłącznie z adresu e-mail: no_reply_fakturytkt@tkt.pl, 

1.2.2. wiadomości będą przesyłane wyłącznie na wskazany mu przez nabywcę adres e-mail, 

pod którym nabywca zobowiązał się odbierać faktury elektroniczne, 

1.2.3. faktura elektroniczna będzie załączona do wiadomości w formie pliku PDF, 

a sama wiadomość będzie zawierała podsumowanie z informacją o numerze faktury, dacie 

jej wystawienia, kwocie brutto należności Wystawcy, walucie, sposobie lub terminie 

zapłaty,  

1.2.4. temat przesłanej wiadomości będzie zawierał tekst „Numer faktury” i następujący po nim 

numer faktury elektronicznej. Opcjonalnie do tematu wiadomości może być dołączony 

numer umowy handlowej, na podstawie której faktura została wystawiona. 

1.3. Od momentu otrzymania wiadomości z załączoną fakturą elektroniczną na serwer poczty 

elektronicznej za zapewnienie autentyczności pochodzenia faktur oraz integralność ich treści 

odpowiedzialny jest nabywca. 

1.4. Za moment otrzymania przez nabywcę faktury / faktury VAT korekty wystawionej w formie 

elektronicznej uznaje się moment wejścia wiadomości z załącznikiem zawierającym fakturę 

elektroniczną na serwer pocztowy nabywcy. 

1.5. Wskazany powyżej adres e-mail Wystawcy jest przeznaczony wyłącznie do wysyłania 

elektronicznych faktur/faktur VAT korekt. Przesyłanie jakichkolwiek innych treści na ten adres 

nie będzie skuteczne i nie zostanie rozpatrzone przez Wystawcę; wszelkie uwagi, 

zastrzeżenia czy prośby związane z fakturami należy kierować bezpośrednio do właściwych osób 

kontaktowych Wystawcy. 

1.6. Zmiana wskazanych przez nabywcę adresów do otrzymywania faktur elektronicznych 

lub odwołanie zgody na ich przesyłanie w tej formie może zostać dokonane poprzez złożenie 

pisemnego oświadczenia na podany powyżej adres siedziby Wystawcy. Za moment doręczenia 

oświadczenia w formie przesyłki listowej uznaje się dzień jej doręczenia albo awizowania przesyłki 

listowej przez operatora pocztowego (decyduje moment wcześniejszy). 

1.7. Niezachowanie wymogów określonych w punkcie 1.6 (powyżej) powoduje, iż fakturę 

elektroniczną uważa się za skutecznie doręczoną na ostatni, wskazany Wystawcy adres e-mail. 

Od momentu otrzymania pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w pkt 1.6 (powyżej) 

Wystawca ma 7 dni na wdrożenie do realizacji zmienionych dyspozycji przekazanych 

przez nabywcę. 

1.8. W sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od strony, nie jest możliwe wystawienie faktury 

elektronicznej, w szczególności z powodów technicznych, może ona zostać wystawiona w formie 

papierowej i przesłana na właściwy do korespondencji adres jej nabywcy (wskazany w CEIDG 

lub KRS). 

1.9. Faktura w formie papierowej może być wystawiona także na wyraźne żądanie nabywcy. 


