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Akceptacja Klienta dot. wystawiania i przesyłania faktur, korekt faktur oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej 
 
Akceptuję wystawianie i przesyłanie przez Tellion Sp. z o.o. faktur, korekt faktur oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania i przesyłania faktur w formie 
elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur 
(Dz. U. z 2005 r., nr 133, poz. 1119) wydanym na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (zwanym dalej Rozporządzeniem). 
 
Poniżej podaję adres e-mail , na który firma Tellion Sp. z o.o. powinna przesyłać dokumenty w formie elektronicznej: 
 
…………………………………….. 
 
Proszę wypełnić drukowanymi literami 
 
Niniejszy formularz stanowi akceptację na wystawianie i przesyłanie przez Tellion Sp. z o.o. faktur, korekt faktur oraz duplikatów 
faktur w formie elektronicznej w rozumieniu Rozporządzenia oraz akceptację  „Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w 
formie elektronicznej”, który jest integralną częścią Akceptacji. 
 
Dane osoby/ firmy wyrażającej akceptację: 
 
Imię i nazwisko/ firma: ……………………………………………………………………………….. 
Pesel/ NIP/ Regon: …………………………………………………………………………………… 
 
 
 
…………………………………….                                                                  ………………………………………….. 
     Data i podpis                         Za Tellion Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 
Regulamin wystawiania i przesyłania faktur, korekt faktur oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej  
przez Tellion Sp. z o.o. 
 
 
1. Tellion Sp. z o.o. wystawia i przesyła faktury, korekty faktur oraz duplikaty faktur w formie elektronicznej, gwarantując 
autentyczność ich pochodzenia oraz ich integralność,  na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 lipca 2005 r. 
w sprawie wystawiania oraz przesłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi 
podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej . 
2. Formatem faktury, korekty faktury oraz duplikatu faktury w formie elektronicznej jest plik PDF (Portable Document Format). 
3. Podstawowym warunkiem zawartym w rozporządzeniu, które pozwala na wystawianie i przesyłanie faktur, korekt faktur oraz 
duplikatów faktur w formie elektronicznej jest uzyskanie pisemnej akceptacji Klienta. Akceptacja powinna zawierać dane 
pozwalające zidentyfikować Klienta oraz zostać poświadczona podpisem Klienta lub osób reprezentujących Klienta. 
4. Klient przesyła do Tellion Sp. z o.o. prawidłowo wypełniony i podpisany formularz Akceptacji na otrzymywanie faktur, korekt 
faktur oraz duplikatów faktur drogą elektroniczną. 
5.  Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Tellion Sp. z o.o. do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej. 
6. Klient zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych faktur, korekt faktur oraz duplikatów faktur wyłącznie w formie 
elektronicznej na terytorium kraju w sposób umożliwiający, na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, 
natychmiastowy, pełny i ciągły dostęp drogą elektroniczną tym organom do tych faktur, w sposób określony w § 6 rozporządzenia. 
7. Każda faktura, korekta faktury oraz duplikat faktury w formie elektronicznej, będzie dostarczona za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na wskazane przez Klienta adresy poczty elektronicznej. Podając adres poczty elektronicznej, Klient oświadcza, 
że jest posiadaczem tego adresu. Firma Tellion Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Klienta osobom 
trzecim wskazanego adresu e-mail. 
8. Klient jest zobowiązany do  utrzymania aktywnego adresu e-mail wymienionego w Akceptacji, w okresie korzystania z  usługi 
oraz do poinformowania Operatora w przypadku zmiany adresu e-mail, przez wypełnienie nowego wniosku. 
9. Klient jest uprawniony do wycofania Akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia według wzoru oświadczenia o wycofaniu 
akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur, korekt faktur oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej . Od dnia następującego 
po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu Akceptacji, Tellion Sp. z o.o. traci prawo do wystawiania i przesyłania 
Klientowi faktur, korekt faktur oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej. 
10. W przypadku zmiany przepisów prawa regulujących zasady wystawiania i przesyłania faktur, korekt faktur oraz duplikatów 
faktur w formie elektronicznej, Tellion Sp. z o.o. dostosuje swoje procedury o czym powiadomi Klienta. 
11. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Operatora. 
12. Tellion Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 
 
 
…………………………………….                                                                   
     Data i podpis Klienta 


