
 

 

 

 

Ogólne zasady i warunki fakturowania elektronicznego w Lyreco Polska S.A. 

 
 

Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie dokumentu Ogólne Warunki Sprzedaży Lyreco Polska S.A.  

 

Podstawą prawną dla sformułowanych zasad i warunków stanowią Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami] oraz Dyrektywa Rady 2010/45/UE z 13 lipca 2010 zmieniająca Dyrektywę 

206/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.  

 

Akceptacja poniższych Zasad i warunków jest warunkiem koniecznym dla wdrożenie usługi fakturowania elektronicznego.  

 

 

Definicje 

 

Faktura - faktura, faktura korygująca  

Lyreco - wystawca faktury 

Odbiorca - nabywca towarów, dla którego Lyreco wystawia fakturę 

Fakturowanie elektroniczne - usługa wystawiania, przesyłania w formacie PDF oraz archiwizacji w formacie PDF w archiwum 

elektronicznym faktur spełniająca warunki autentyczności i pochodzenia, integralności treści oraz czytelności 

Faktura elektroniczna - faktura wystawiana i przesyłana przez Lyreco w formacie PDF na adres email wskazany przez Odbiorcę 

oraz archiwizowana w archiwum elektronicznym zdefiniowanym dla danego Odbiorcy  

Archiwum elektroniczne - archiwum faktur elektronicznych spełniające wymogi określone w przepisach prawa, do którego 

dostęp chroniony jest hasłem nadanym przez jego użytkownika 

 

 

1. Obowiązki Lyreco  

 

a) Utworzenie archiwum elektronicznego 

b) Wystawienie faktury 

c) Przesłanie faktury w formacie PDF 

d) Umieszczenie faktury elektronicznej w formacie PDF  

w archiwum elektronicznym 
 
 

2. Obowiązki Odbiorcy  
 

a) Podanie Lyreco prawidłowego adresu email, 

właściwego do przesyłania faktur elektronicznych oraz 

wskazanie osoby kontaktowej w zakresie fakturowania 

elektronicznego 

b) Aktualizacja danych, o których mowa w podpunkcie a) 

c) Realizacja płatności wynikających z wystawionych 

faktur 
 

3. Postanowienia dodatkowe  
 

a) W przypadku, gdy przeszkody techniczne, 

uniemożliwiają przesłanie i archiwizację faktury opisaną 

w punkcie 1 (Obowiązki Lyreco), zostanie ona przesłana 

do Odbiorcy w formie papierowej 

b) W przypadku braku realizacji płatności wynikających  

w wystawionych faktur, Lyreco zastrzega sobie prawo 

do zaprzestania świadczenia usługi fakturowania 

elektronicznego i przesyłania faktur do Odbiorcy  

w formie papierowej  
 

4. Postanowienia końcowe  
 

a) Zasady i warunki wchodzą w życie z dniem 16.12.2015 

b) Lyreco ma praw do jednostronnej zmiany niniejszych 

zasad i warunków 

c) O zmianie Lyreco zawiadomi Odbiorcę publikując 

stosowną informację w Serwisie Sprzedającego  

d) Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszych Zasad  

i warunków będzie rozstrzygał sąd właściwy ze względu 

na siedzibę Lyreco  

e) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami  

i warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego 


