
Regulamin przesyłania faktur w formie elektronicznej 

 
1. Faktury są udostępniane w formie elektronicznej zgodnie z aktualnym stanem prawnym. 

2. Fundacja GS1 Polska (zwana dalej GS1 Polska) przesyła, w tym udostępnia, faktury w formie 

elektronicznej po otrzymaniu akceptacji przez Uczestnika Systemu GS1.  

3. Uczestnik Systemu GS1 może przekazać akceptację na przesyłanie faktur 

w formie elektronicznej do GS1 Polska: 

•  elektronicznie za pomocą formularza udostępnionego przez GS1 Polska na spersonalizowanym 

portalu www.mojegs1.gs1.pl  lub 

•  pisemnie przez prawidłowe wypełnienie formularza akceptacji i przesłanie go na adres GS1 

Polska, ul. E. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań. 

4. Uczestnik Systemu GS1 jest uprawniony do wycofania akceptacji w formie pisemnej lub 

elektronicznej. W przypadku cofnięcia akceptacji przez Uczestnika GS1, GS1 Polska traci prawo do 

przesyłania temu Uczestnikowi Systemu GS1 faktur w formie elektronicznej od pierwszego dnia 

następnego miesiąca kalendarzowego.  

5. Wycofanie akceptacji oznacza rozpoczęcie wysyłania faktur w formie papierowej.  

6. Wycofanie akceptacji wymaga podania danych identyfikacyjnych Uczestnika Systemu GS1. 

Uczestnik może dokonać cofnięcia akceptacji elektronicznie za pomocą formularza udostępnionego 

przez GS1 Polska na spersonalizowanym portalu www.mojegs1.gs1.pl lub pisemnie zgodnie ze 

wzorem „wycofania akceptacji” przygotowanym przez GS1 Polska. 

7. Akceptacja nie wyłącza prawa GS1 Polska do przesyłania faktur w formie papierowej, jeżeli z 

przyczyn technicznych Uczestnik utraci możliwość otrzymania faktury w sposób elektroniczny.  

8. GS1 Polska przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia, 

integralność ich treści i czytelność faktury.  

9. Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).  

10. Faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Uczestnikowi na spersonalizowane konto na 

portalu https://www.mojegs1.gs1.pl  

11. Faktury korygujące oraz duplikaty faktur elektronicznych udostępniane są także w formie 

elektronicznej.  

12. Datą doręczenia faktury w formie elektronicznej jest moment, w którym Uczestnik otrzymuje 

systemowe powiadomienie o jej wystawieniu i udostępnieniu w portalu, na adres elektroniczny e-

mail podany przez Uczestnika podczas rejestracji na portalu www.mojegs1.gs1.pl. Jeżeli z przyczyn 

technicznych doręczenie powiadomienia będzie niemożliwe, datą doręczenia faktury w formie 

elektronicznej jest data pobrania ze spersonalizowanego konta Uczestnika.  

13. Uczestnik może w każdym czasie zwrócić się z prośbą do GS1 Polska 

o przesłanie duplikatu faktury w formie papierowej do wcześniej wystawionej faktury w sposób 

elektroniczny.  

14. GS1 Polska zastrzega sobie prawo do zmiany w Regulaminie w każdym czasie. Uczestnik 

zostanie poinformowany elektronicznie o zmianie Regulaminu co najmniej na 14 dni przed 

planowanym wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wiążą Uczestnika, jeżeli 

nie wycofa on akceptacji dla wystawiania faktur drogą elektroniczną przed planowaną datą wejścia 

w życie zmiany Regulaminu. 

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.09.2020. 

http://www.mojegs1.gs1.pl/

