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UMOWA  

w sprawie stosowania faktur w formie elektronicznej 

 
Zawarta dnia ……..… pomiędzy: 

 

Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 32, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000025166, kapitał zakładowy w wysokości 48.378.300 zł, w całości opłacony, NIP: 

527-020-39-68, REGON 010006420, reprezentowaną przez: 

 

………………………………………………………………………………………………………………….................... 

i 

Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Szosa Lubicka 38/58, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział VII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000012733, kapitał zakładowy 14.572.838,00 zł, NIP 879-016-87-25, 

REGON 572572, reprezentowaną przez: 

 

………………………………………………………………………………………………………………….................... 

 

i 

Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej, ul. R. Chomicza 

11a, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000788442, której kapitał zakładowy wynosi 395.923.700 zł, REGON 383212030, NIP 8961586407, reprezentowaną 

przez: 

 

………………………………………………………………………………………………………………….................... 

każda z nich zwaną dalej „Odbiorcą” 

a 

………………………………………………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………………………………….................... 

zwaną dalej „Nadawcą” 

 

Zważywszy, że:  

1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2017.1221, t.j. z 24.06.2017) (dalej 

„Ustawa”), umożliwia stosowanie faktur elektronicznych; 

 

  Strony postanowiły zawrzeć umowę następującej treści: 

 

1. Przedmiotem umowy jest określenie zasad stosowania faktur VAT w formie elektronicznej, w tym ich 

wystawiania, przesyłania, przechowywania i udostępniania w formie elektronicznej. 

2. Odbiorcy, każdy we własnym imieniu i na własną rzecz, wyrażają zgodę na stosowanie przez Nadawcę 

faktur VAT, potwierdzających dostawę towarów lub usług przez Nadawcę do Odbiorcy, w formie 

elektronicznej, z wykorzystaniem usługi elektronicznego przekazywania danych objętych fakturą 

handlową, którą to usługę zapewnia Nadawcy: 

a) Tungsten Network Limited, 6 Laurence Pountney Hill, EC4R 0BL London/UK (dalej „TUNGSTEN”) na 

podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Nadawcą a TUNGSTEN lub 

b)  Inny podmiot, który pośredniczy w przekazie faktur VAT wystawianych przez Nadawcę w formie 

elektronicznej pomiędzy Nadawcą a TUNGSTEN, na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy 

Nadawcą a tym innym podmiotem.  

3. Akceptacja, o której mowa w ust. 2 obowiązuje od dnia ……………… 

4. Jeśli Strony uzgodnią okres testów dotyczących wystawiania, przesyłania, przechowywania i udostępniania 

faktur VAT w formie elektronicznej, o której mowa w ust. 2, przez okres testów, poprzedzający datę od której 

zaczyna obowiązywać akceptacja, zgodnie z punktem 2, Nadawca będzie jednocześnie wystawiał i przesyłał 

Odbiorcy faktury VAT w formie papierowej lub w formie elektronicznej dotychczas stosowanej przez strony, na 

podstawie odrębnej umowy, która to forma będzie jedyną obowiązującą w okresie testów. Faktury VAT 

przesłane w formie elektronicznej, o której mowa w ust. 2 Strony przechowywać będą również w takiej samej 

formie.  

5. Każdy Odbiorca ma prawo w każdym czasie cofnąć akceptację przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, 

o której mowa w ust. 2 przez Nadawcę, w szczególności, gdy zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że 

kontynuowanie tej formy wymiany może doprowadzić do nieuprawnionego dostępu do danych przez osoby 

trzecie. 

6. Strony zgodnie zobowiązują się do niekwestionowania ważności faktur VAT w formie elektronicznej, 

wystawionych i przesłanych w formie elektronicznej zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, wyłącznie z 
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powodu realizacji ich wymiany drogą elektroniczną. W zakresie dozwolonym odpowiednimi przepisami prawa, 

Strony zgodnie postanawiają, iż, w przypadku ewentualnego sporu między Stronami, faktury VAT w formie 

elektronicznej, które Strony wystawiały, przesyłały, otrzymywały i przechowywały zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy, będą mogły stanowić dowód w postępowaniu sądowym i będą mogły stanowić dowód 

potwierdzający fakty w nich zawarte. 

7. Postanowienia umowy stosuje się odpowiednio do duplikatów faktur VAT, faktur korygujących i duplikatów 

faktur korygujących oraz not obciążeniowych. 

8. Strony zobowiązują się do zachowania poufności co do treści dokumentów, o których mowa w niniejszej 

umowie, wystawianych, przesyłanych, przechowywanych i udostępnianych w formie elektronicznej, jak również 

co do treści niniejszej umowy. 

9. Każda ze Stron zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa mających zastosowanie do wystawiania, 

przesyłania, przechowywania i udostępniania faktur VAT w formie elektronicznej. 

10. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jeśli umowę rozwiąże 

jeden z Odbiorców lub umowę rozwiąże Nadawca względem tylko jednego Odbiorcy, umowa pozostaje w mocy 

pomiędzy Nadawcą i drugim Odbiorcą. 

11. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

12. Niniejsza umowa zastępuje dotychczas obowiązującą umowę o stosowaniu faktur elektronicznych, o ile taka była 

między stronami zawarta, z dniem, o którym mowa w ust. 3. Niniejsza umowa, w zakresie objętym jej 

przedmiotem, ma pierwszeństwo przed innymi umowami, w szczególności umowami ramowymi, zawierającymi 

odmienne postanowienia odnośnie przesyłania faktur. 

13. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

NESTLE POLSKA:      CPP:   NESTLE PURINA:   NADAWCA: 


