porozumienie
w sprawie przesyłania e-faktur

nr OPL POS/K:………… (zwane dalej „Porozumieniem”) zawarte pomiędzy:

zwane dalej „Porozumieniem”

Orange Polska Spółką Akcyjną z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3 937 072 437 zł, zwaną dalej „OPL” lub
„Stroną”, reprezentowaną przez:
.............................................................
na podstawie pełnomocnictwa nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a
z siedzibą i adresem w
przy ulicy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
kapitał zakładowy wynosi

, REGON

, NIP

,

zł, zwanym dalej „Przedsiębiorcą Telekomunikacyjnym”, „PT”

reprezentowaną przez:
(imię, nazwisko, stanowisko)

zwanymi dalej łącznie "Stronami"

Preambuła
Zważywszy, że:
1. Strony prowadzą działalność telekomunikacyjną;
2. Intencją Stron jest ustalenie zasad w zakresie przesyłania drogą elektroniczną faktur VAT zgodnych z Ustawą z 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), dla umów/porozumień realizowanych w części hurtowej OPL w ramach bieżącej i
przyszłej współpracy,
Strony postanowiły zawrzeć Porozumienie o następującej treści:
§1
1. Strony oświadczają, że akceptują przesyłanie drogą elektroniczną faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur, not odsetkowych
i korekt not odsetkowych, not korygujących, wystawianych przez Strony w związku wykonywaniem umów/porozumień w ramach bieżącej i
przyszłej współpracy.
2. Przedsiębiorca Telekomunikacyjny i OPL jednocześnie zgadzają się na otrzymywanie drogą elektroniczną specyfikacji do faktury oraz faktury
korygującej.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej, Strony przesyłają drogą elektroniczną w formacie PDF. W formacie PDF Strony wystawiają i
przesyłają także duplikaty ww. dokumentów.
4. Faktury będą wystawiane i przesyłane przez Strony w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
Jednocześnie każda ze Stron jest uprawniona z własnej inicjatywy bądź na żądanie drugiej Strony do wystawiania faktur i dokumentów
wymienionych w ust. 1 powyżej w formie papierowej.
5. Datą otrzymania faktury lub dokumentu przez Stronę jest data wpływu faktury, oraz dokumentów, na adres email określony w ust. 7 poniżej
lub dedykowany zasób sieciowy.
6. W szczególnych przypadkach awarii systemów informatycznych każda ze Stron zastrzega sobie możliwość przesłania dokumentów,
o których mowa w ust. 1 powyżej w formie papierowej i przesłania na adres siedziby drugiej Strony.
7. Przesyłanie dokumentów, o których mowa w § 1 powyżej odbywać się będzie na adresy Stron:
OPL: efaktura.dlaOA@orange.com,
w przypadku awarii:
Orange Polska
Rynek Klientów Operatorów
Rozliczenia Usług Hurtowych
Aleje Jerozolimskie 160,
02-326 Warszawa
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PT:
w przypadku awarii:

1.
2.

§2
W razie cofnięcia przez jedną ze Stron akceptacji, o której mowa w par. 1 ust.1, Strona, wystawiająca faktury traci prawo do wystawiania
dokumentów wymienionych w ust.1 drogą elektroniczną z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu
kalendarzowym, w którym Strona otrzymała zawiadomienie od drugiej Strony o cofnięciu akceptacji.
Każda ze Stron może rozwiązać Porozumienie ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu
kalendarzowym, w którym OPL lub PT doręczyła drugiej Stronie oświadczenia o wypowiedzeniu Porozumienia na adres wskazany w par. 1
ust.7 mailowo i w formie papierowej.

§3
1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zmiana danych adresowych którejkolwiek ze Stron wymaga poinformowania drugiej Strony przez należycie umocowanych przedstawicieli
Strony zgłaszającej zmianę, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Każda ze Stron może odmówić drugiej Stronie zmiany zakresu umów/porozumień, jeżeli ich postanowienia stoją w sprzeczności
z zasadami stosowania faktur w formie elektronicznej
4. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
5. Postanowienia niniejszego Porozumienia znajdą zastosowanie w miejsce postanowień dotyczących przesyłania e-faktur, jakie znajdują się w
dotychczas obowiązujących umowach/porozumieniach. .

Lista Załączników:
Załącznik Nr 1:
dokumenty dotyczące reprezentacji OPL;
Załącznik Nr 2:
dokumenty dotyczące reprezentacji Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego

data zawarcia Porozumienia: ……………………

Podpis OPL

Podpis Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego
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