
 
 
  

Porozumienie z dnia ………………………….  

w sprawie przesyłania wystawionych faktur  w 

formie elektronicznej (dalej: „Porozumienie”)  
  

zawarte pomiędzy:  

PRAXIS INVENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,  

z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Równoległa numer 9A, 02-235 Warszawa, REGON 

362856893, NIP 522-304-28-25), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000601987, w 

imieniu której działa jedyny komplementariusz uprawniony do samodzielnej reprezentacji 

spółki tj. spółka pod firmą Praxis Invent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie (adres: ulica Równoległa numer 9A, 02-235 Warszawa, REGON 147407756, 

NIP: 525-260-87-78), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000521619, wysokość 

kapitału zakładowego 5.000,00 zł, reprezentowana przez: Pana Sławomira Piotrowskiego – 

Prezesa Zarządu 

, zwanego dalej „Spółką”  

 a  

*  

______________________________________________ z siedzibą w ____________ (__-___), 

przy ul. _______________________, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla __________________ w ______________,  ______ Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _______________, kapitał 

zakładowy, NIP: ______________________, REGON: ___________________, 

reprezentowaną przez: _____________________________.  

  

*  

________________________ zamieszkał__ w __________________________ (__-___) przy 

ul. _________________________, legitymuj___ się dowodem osobistym seria ____               

numer ___________, wydanym przez ________________________, posiadaj____ numer 

PESEL: ______________________________, prowadząc____ działalność gospodarczą poda 

nazwą ______________________________ z siedzibą w __________ (__-___) wpisan___ do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: __________________, 

NIP: _____________________  

  

zwana dalej „Klientem”  

  



 
 
 Zważywszy, że Strony zgodnie wyrażają wolę wprowadzenia zmiany sposobu regulowania 

płatności wynikających z Umowy (Umów) wiążącej (wiążących) Spółkę i Klienta, która to 

zmiana będzie polegać na tym, że od momentu wejścia w życie niniejszego Porozumienia 

regulowanie przez Klienta ww. płatności oparte będzie o faktury elektroniczne wystawiane 

przez Spółkę a otrzymywane przez Klienta na adres email wskazany w niniejszym 

Porozumieniu,   

  

  Strony postanawiają jak następuje:  

  

§1.  

1. Ilekroć w niniejszym Porozumieniu lub w Umowie (Umowach) mowa o fakturze lub     
o fakturze elektronicznej, Strony przez to rozumieją fakturę elektroniczną 
zdefiniowaną w art. 2 pkt 32) ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i  

 

   

usług (Dz. U. 2011, Nr 177, poz. 1054 ze zmianami), tj. fakturę w formie elektronicznej 

wystawioną przez Spółkę i otrzymywaną (otrzymaną) przez Klienta w nieedytowalnym 

formacie elektronicznym pdf na adres email wskazany w ust. 2 poniżej.  

2. Na podstawie niniejszego Porozumienia oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich 

przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi 

kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 oraz z 1012 r. poz. 1342), Klient 

niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, ich 

duplikatów oraz korekt, dotyczących płatności wynikających z Umowy (Umów) na 

następujący adres email: _____________________________.  

3. W przypadku zmiany adresu email wskazanego w ust. 2 powyżej, Klient zobowiązuje 

się do niezwłocznego powiadomienia Spółki w formie pisemnej o nowym adresie email 

doręczania faktur elektronicznych. W przypadku braku powiadomienia Spółki przez 

Klienta o zmianie adresu email wskazanego powyżej za prawidłowo doręczone faktury 

uznaje się te, które zostały wysłane na znany Spółce adres email Klienta, wskazany w 

niniejszym Porozumieniu (lub w prawidłowo dostarczonych Spółce oświadczeniach o 

zmianie adresu email).  

4. Klient niniejszym zobowiązuje się do przestrzegania terminów płatności wynikających 

z Umowy (Umów), przy czym momentem wystawienia faktury elektronicznej, jak i 

momentem jej otrzymania przez Klienta, jest moment wysłania faktury elektronicznej 

przez Spółkę na adres email Klienta wskazany w ust.2 powyżej.  

  

§2.  

  Pozostałe postanowienia Umowy (Umów) nie ulegają zmianie.  

  

§3.  

  Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  



 
 
  

§4.  

 Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie w kolejnym dniu następującym po podpisaniu 

niniejszego Porozumienia, przez należycie umocowanych przedstawicieli Klienta i zostało 

doręczone do siedziby Spółki,  

  

  

  

  

______________________           ______________________  

 Klient                  Spółka  

  

  


