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ZASADY WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA

FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

 

1. Niniejsze zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej dotyczą 
Kancelarii Prawnej Lexperts prowadzonej przez Lidię Siwik, z/s w Trzebnicy (zwanej dalej 
Kancelarią Prawną Lexperts).  

 

2. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w fo
Kancelarię Prawną Lexperts jest 
sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu 
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi k
Rozporządzeniem), wydane na podstawie art.106 ust.10 i ust.11ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług2. 

3. Kancelaria Prawna Lexperts
integralność ich treści bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z 
18 września 2001 r. o podpisie 
kwalifikowanego certyfikatu. K
korzystać z elektronicznych fakt
 

4. Formatem faktury w formie elektronicznej jest plik
 

5. Podstawowym warunkiem zawartym w Rozporządzeniu, które pozwala na 
wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, jest uzyskanie pisemnej akceptacji 
Klienta. Akceptacja powinna zawierać dane pozwalające zidentyfikować Klienta oraz zostać 
poświadczona podpisem (podpisami) osób reprezentujących Klienta.
 

6. Klient przesyła do Kancelarii Prawnej Lexperts prawidłowo wypełniony i 
podpisany formularz Akceptacji na adres:

                                                 
1
Dz. U.  z dnia 28 grudnia 2010 r. 

2Dz. U. Nr 54 poz. 535, ze zm. 
3 Dz.U. nr 130, poz. 1450 z późn. zm.

Kancelaria Prawna LEXPERTS  

r.pr. dr Lidia Siwik, adw. niem. Michael Wirkus 

www. lexperts.pl           email:   siwik@lexperts.pl          tel. 785 500 700 

Rynek 12/1    55-100 Trzebnica 

ul. Tarnogajska 11-13, pok. 324, Wroclaw 

tel. 71 71 22 403, fax 71 71 22 430 

NIP: 898 190 08 35;   REGON:  020872693 

      

ZASADY WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA

FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Kancelaria Prawna LEXPERTS® 

Niniejsze zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej dotyczą 
Kancelarii Prawnej Lexperts prowadzonej przez Lidię Siwik, z/s w Trzebnicy (zwanej dalej 

 

Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej 
jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w 

sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu 
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej

ozporządzeniem), wydane na podstawie art.106 ust.10 i ust.11ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

Kancelaria Prawna Lexperts gwarantując autentyczność pochodzenia faktur oraz 
integralność ich treści bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 3 , weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. Klient nie musi posiadać własnego podpisu elektronicznego, aby 
korzystać z elektronicznych faktur oferowanych przez Kancelarię.    

Formatem faktury w formie elektronicznej jest plik WORD.  

Podstawowym warunkiem zawartym w Rozporządzeniu, które pozwala na 
wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, jest uzyskanie pisemnej akceptacji 
Klienta. Akceptacja powinna zawierać dane pozwalające zidentyfikować Klienta oraz zostać 
poświadczona podpisem (podpisami) osób reprezentujących Klienta.         

Klient przesyła do Kancelarii Prawnej Lexperts prawidłowo wypełniony i 
podpisany formularz Akceptacji na adres: 

Kancelaria Prawna LEXPERTS 
dr Lidia Siwik 
Rynek 12/1 

55-100 Trzebnica 
 

 

 

Dz.U. nr 130, poz. 1450 z późn. zm. 
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Niniejsze zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej dotyczą 
Kancelarii Prawnej Lexperts prowadzonej przez Lidię Siwik, z/s w Trzebnicy (zwanej dalej 

rmie elektronicznej przez 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w 

sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu 
ontroli skarbowej 1 , (zwane dalej 

ozporządzeniem), wydane na podstawie art.106 ust.10 i ust.11ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

gwarantując autentyczność pochodzenia faktur oraz 
integralność ich treści bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z 

, weryfikowanym za pomocą ważnego 
lient nie musi posiadać własnego podpisu elektronicznego, aby 

 

Podstawowym warunkiem zawartym w Rozporządzeniu, które pozwala na 
wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, jest uzyskanie pisemnej akceptacji 
Klienta. Akceptacja powinna zawierać dane pozwalające zidentyfikować Klienta oraz zostać 

       

Klient przesyła do Kancelarii Prawnej Lexperts prawidłowo wypełniony i 

  



 

7. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa 
i przesyłania faktur w formie papierowe
 

8. Klient zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych faktur w formie 
elektronicznej na terytorium kraju w sposób umożliwiający, na żądanie organów podatkowych lub 
organów kontroli skarbowej, natych
organom do tych faktur, w sposób określony w § 6 Rozporządzenia.
 

9. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na wskazane przez Klienta adresy poczt
 
10. Klient jest uprawniony do wycofania Akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 Rozporządzenia. Od 
dnia następującego po dniu doręczenia
Kancelaria Prawna Lexperts traci prawo do wystawiania i pr
elektronicznej. 
 

2 

Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Kancelarii Prawnej Lexperts
i przesyłania faktur w formie papierowej.        

Klient zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych faktur 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.

Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na wskazane przez Klienta adresy poczt

Klient jest uprawniony do wycofania Akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 Rozporządzenia. Od 
dnia następującego po dniu doręczenia pisemnego oświadczenia Klienta o wycofaniu Akceptacji 

traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie 

   

Kancelarii Prawnej Lexperts do wystawiania 

Klient zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych faktur w formie 
elektronicznej na terytorium kraju w sposób umożliwiający, na żądanie organów podatkowych lub 

miastowy, pełny i ciągły dostęp drogą elektroniczną tym 
organom do tych faktur, w sposób określony w § 6 Rozporządzenia. 

Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na wskazane przez Klienta adresy poczty elektronicznej. 

Klient jest uprawniony do wycofania Akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 Rozporządzenia. Od 
oświadczenia Klienta o wycofaniu Akceptacji 

zesyłania Klientowi faktur w formie 


