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AKCEPTACJA STOSOWANIA FAKTUR VAT, DUPLIKATÓW FAKTUR VAT, 
KOREKT FAKTUR VAT, NOT KSIEGOWYCH, WEZWAŃ DO ZAPŁATY ORAZ 

WSZELKICH ZAWIADOMIEŃ I KORESPONDENCJI W FORMIE 
ELEKTRONICZNEJ 

PRZEZ SIME POLSKA SP. Z O.O. 

Ja, niżej podpisany  działając w imieniu: 
, (nazwa), kod pocztowy:        -        

miejscowość  ul. i nr          , 
wpisanej do rejestru  prowadzonego przez 

 pod numerem KRS 
NIP                                            , niniejszym akceptuję przesyłanie przez SIME Polska Sp. z o.o. 
faktur VAT, duplikatów faktur VAT, korekt faktur VAT, not księgowych, wezwań do zapłaty 
oraz innych zawiadomień i korespondencji w formie elektronicznej, zgodnie z przepisem art. 
106n ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 
106 z późn. zm.), związanych z realizacją zawartej z SIME Polska Sp. z o.o. umowy 
kompleksowej dostarczania paliwa gazowego. 

Poniżej podaję adres poczty elektronicznej (e-mail), na który SIME Polska Sp. z o.o. ma 
wysyłać wyżej wskazane dokumenty: 

(adres e-mail) 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Zasadami Stosowania faktur VAT, duplikatów 
faktur VAT, korekt faktur VAT, not księgowych, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień 
i korespondencji w formie elektronicznej. 

Miejscowość, data i czytelny podpis 
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ZASADY STOSOWANIA FAKTUR VAT, DUPLIKATÓW FAKTUR VAT, KOREKT 
FAKTUR VAT, NOT KSIĘGOWYCH, WEZWAŃ DO ZAPŁATY ORAZ 

WSZELKICH ZAWIADOMIEŃ I KORESPONDENCJI W FORMIE 
ELEKTRONICZNEJ PRZEZ SIME POLSKA SP. Z O.O. 

1. Podstawą prawną stosowania faktur VAT, duplikatów faktur VAT i korekt faktur VAT w
formie elektronicznej jest przepis art. 106n ustawy z dnia11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

2. SIME Polska Sp. z o. o. stosuje faktury VAT, duplikaty faktur VAT, korekty faktur VAT,
noty księgowe, wezwania do zapłaty oraz zawiadomienia i korespondencję w formie
elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia, integralność ich treści oraz
czytelność.

3. Dokumenty w formie elektronicznej określone w pkt. 2 powyżej będą przesyłane w formacie
PDF.

4. Klient odsyła do SIME Polska Sp. z o.o. wypełniony i podpisany dokument Akceptacji, na
adres korespondencyjny:

SIME Polska Sp. z o.o. 
ul. 1 Maja 18 
96-500 Sochaczew

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

info@simepolska.pl 

5. Faktury VAT, duplikaty faktur VAT, korekty faktur VAT, noty księgowe, wezwania do
zapłaty, zawiadomienia oraz korespondencja w formie elektronicznej będą dostarczane za
pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w dokumencie Akceptacji adres poczty
elektronicznej. Za moment otrzymania wyżej wymienionych dokumentów w tej wersji
uznaje się moment wejścia na serwer pocztowy Klienta wiadomości od SIME Polska Sp. z
o.o.

6. W przypadku, gdyby przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiły wystawienie i
przesłanie dokumentów w formie elektronicznej, wówczas zostaną one przesłane w formie
papierowej.

7. SIME a nie odpowiada za skutki podania przez Klienta nieprawidłowego adresu e-mail.

8. W przypadku zmiany adresu e-mail wskazanego przez Klienta, Klient zobowiązany jest do
poinformowania SIME Polska Sp. z o.o. o tych zmianach w formie pisemnej.

9. Klient jest uprawniony do cofnięcia Akceptacji w formie pisemnej w każdym czasie.
Wówczas SIME Polska traci prawo przesyłania dokumentów w formie elektronicznej od
następnego dnia od daty otrzymania informacji o cofnięciu akceptacji.


