
REGULAMIN WODOCIĄGÓW SIEMIANOWICKICH AQUA-SPRINT SP. Z O.O. 

WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR  

W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Ustawa 
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. z dnia 29 lipca 2011r, Dz. U. Nr 
177, poz. 1054). 

2. Wodociągi Siemianowickie Aqua–Sprint Sp. z o.o. wystawia i przesyła faktury w formie 
elektronicznej,  gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści 
Klient nie musi posiadać własnego podpisu elektronicznego, aby korzystać z e-faktur 
oferowanych przez Wodociągi Siemianowickie Aqua–Sprint Sp. z o.o.. 

3. Faktura jest dostarczana w formie pliku PDF (Portable Document Format). 

4. Podstawowym warunkiem, który pozwala na wystawianie i przesyłanie  faktur w formie 
elektronicznej, jest uzyskanie pisemnej Zgody Klienta. Zgoda powinna zawierać dane 
pozwalające zidentyfikować Klienta oraz zostać poświadczona podpisem Klienta lub osób 
go reprezentujących 

5. Klient dostarcza do Wodociągów Siemianowickich Aqua–Sprint Sp. z o.o. prawidłowo 
wypełniony i  podpisany formularz Zgody na adres siedziby Spółki. 

6. Zgoda Klienta nie wyłącza prawa Wodociągów Siemianowickich Aqua–Sprint Sp. z o.o. do 
wystawiania i przesyłania faktur w formie  papierowej. 

7. Klient zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych 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. 

8. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na  wskazany przez Klienta adres e-mail, a także będzie dostępna przez 
elektroniczne biuro obsługi klienta e-BOK. 

9. Wszystkie faktury będą zapisane w elektronicznym archiwum. 

10. Klient jest uprawniony do wycofania zgody na otrzymywanie faktur w postaci 
elektronicznej poprzez wypełnienie formularza „Odwołanie zgody na wystawianie 
i przesyłanie faktur w formie elektronicznej” - Od dnia następującego po dniu doręczenia 
Odwołania, Wodociągi Siemianowickie Aqua–Sprint Sp. z o.o. tracą prawo do wystawiania 
i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej. 

 


