
Regulamin usługi E-faktury na przesyłanie faktur VAT, duplikatów faktur VAT, korekt 

faktur VAT, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej 

 

1. Podstawą prawną stosowania faktur elektronicznych jest Ustawa o podatku od towarów 

i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.). 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o Spółce należy rozumieć Likom Sp. z o.o. w 

Liszkach z siedzibą w Liszkach 5. 

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Kliencie należy rozumieć osobę, z którą 

zawarta jest umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. 

4. Spółka przesyłając faktury, duplikaty faktur, korekty faktur w formie elektronicznej 

zapewnia autentyczność ich pochodzenia, czytelność oraz integralność ich treści. 

5. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej poprzez przekazanie 

swojej zgody na formularzu akceptacji E-faktury.  

6. Formularz akceptacji E-faktury powinien zawierać dane identyfikujące Klienta. W tym 

celu należy poprawnie uzupełnić Formularz akceptacji E-faktury zamieszczony na 

stronie internetowej www.likom.biz 

7. Wpływ formularza akceptacji E-faktury do Spółki oznacza rezygnację Klienta z 

otrzymywania faktur w formie papierowej. 

8. Faktury, duplikaty faktur, faktury korygujące oraz inne zawiadomienia będą przesyłane 

w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym Spółka otrzymała 

prawidłowo uzupełniony Formularz akceptacji E-faktury. 

9. Faktury, duplikaty faktur, faktury korygujące oraz inne zawiadomienia będą przesyłane 

z adresu e-mail: faktura@likom.biz na adres Klienta wskazany w Formularzu akceptacji 

E-faktury.  

10. Spółka nie odpowiada za skutki podania przez Klienta nieprawidłowego adresu e-mail. 

11. Za dzień doręczenia uważa się dzień wysłania faktury, duplikatu faktury, faktury 

korygującej, wezwania do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej na 

adres e-mail wskazany przez Klienta. 

12. Formatem faktury, duplikatu i korekty faktury jest PDF (Portable Document Format); 

do podglądu ww. dokumentów służy bezpłatne oprogramowanie „Adobe Acrobat 

Reader”, który Klient pobiera i instaluje we własnym zakresie. 

13. Klient może zmienić adres e-mail, na który maja być wysyłane faktury, duplikaty i 

korekty faktur, ponagleń do zapłaty oraz inne zawiadomienia w formie elektronicznej 

poprzez uzupełnienie i przesłanie Formularza zmiany adresu e-mail, który 

zamieszczony jest na stronie internetowej: www.likom.biz Wnioskowana zmiana 

zostanie wprowadzona niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego 

następującego po dniu wpływu formularza do Spółki. 

14. Klient może zrezygnować z usługi E-faktury na przesyłanie faktur, duplikatów i korekt 

faktur, ponagleń do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej poprzez 

uzupełnienie i przesłanie Formularza rezygnacji z E-faktury, który zamieszczony jest na 

stronie internetowej: www.likom.biz Wnioskowane odwołanie zostanie wprowadzone 

niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu 

wpływu formularza do Spółki. 

15. W przypadku braku powiadomienia przez Klienta Spółki o zmianie adresu e-mail, 

wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy adres e-mail jest uważana za 

prawidłowo doręczoną i wywołuje wszelkie skutki prawne. 

16. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia 

techniczne oprogramowania lub sprzętu komputerowego, z których korzysta Klient, a 

które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z usługi E-faktury, a także z przyczyn 

spowodowanych okolicznościami, na które Likom Sp. z o.o. nie miało wpływu mimo 



zachowania należytej staranności. 

17. Przedmiotem reklamacji może być wykonywanie usługi E-faktury niezgodne z 

warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

18. Składanie reklamacji odbywa się wyłącznie w formie pisemnej. 

19. Reklamacje są rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia 

pisemnej reklamacji. 

20. Złożenie Formularza akceptacji E-faktury na wysyłanie faktur, korekt i duplikatów 

faktur oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej jest dobrowolne. 

21. Zgoda na przesyłanie faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz 

innych zawiadomień w formie elektronicznej nie oznacza wyłączenia prawa Spółki do 

wystawiania i wysyłania ich w formie papierowej. 

22. Wzory dokumentów związanych z fakturą elektroniczną tj. Formularz akceptacji E-

faktury, rezygnacji oraz zmiany adresu e-mail dostępne są na stronie internetowej: 

www.likom.biz 

23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

24. Likom Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych Klienta, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1182 z późn. zm.). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Likom Sp. z o.o. w 

celu realizacji usługi, o której mowa w niniejszym Regulaminie. Klientowi przysługuje 

prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. 

25. W przypadku zmiany przepisów prawa regulujących zasady wystawiania i przesyłania 

faktur, korekt i duplikatów faktur w formie elektronicznej Likom Sp. z o.o. odpowiednio 

dostosuje swoje procedury. Powyższa zmiana nie będzie wymagała ponownej 

akceptacji Klienta o ile przepisy nie będą stanowiły inaczej. 

26. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2017 r. 

 


