REGULAMIN
wystawiania i udostępniania faktur i innych dokumentów księgowych
w ZAW STOART w formie elektronicznej
obowiązujący od dnia 13 maja 2020 roku.

1. Podstawą prawną wystawiania faktur w formie elektronicznej jest Ustawa z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535, tekst ujednolicony Dz.U.
2018 poz. 2174), zwana dalej Ustawą, w szczególności art. 106a, 106b oraz art. 106n.
2. Związek Artystów Wykonawców STOART (dalej: STOART) wystawia faktury i inne dokumenty
księgowe (dalej jako: faktury) w formie elektronicznej i udostępnia je użytkownikowi
będącemu nabywcą usługi, zwanego dalej: Nabywcą za jego zgodą udzieloną stosownie do
zapisów niniejszego regulaminu (dalej jako „Zgoda”). Za Nabywcę w rozumieniu niniejszego
regulaminu uważa się nabywcę usług świadczonych przez STOART, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.
3. Faktury elektroniczne wystawiane, przechowywane i udostępniane są w formacie PDF
(Portable Document Format) – zapewniającym autentyczność pochodzenia i integralność
treści wystawionej faktury.
4. Treść faktury dostępna jest przy użyciu bezpłatnego oprogramowania „Adobe Acrobat
Reader”, które Nabywca pobierze i zainstaluje we własnym zakresie. Oprogramowanie
dostępne jest do pobrania na stronie https://get.adobe.com/pl/reader/
5. Nabywca udziela Zgody na formularzu dostępnym na stronie http://stoart.org.pl/publiczneodtwarzanie/dokumenty
6. Zgoda o której mowa w pkt. 2 może być udzielona w formie pisemnej (dokument papierowy z
podpisem) lub dokumentowej (skan dokumentu z podpisem, lub wiadomość e-mail lub pdf
pozwalający na identyfikację składającego oświadczenie) i jest przekazywana STOART przez
Nabywcę zgodnie z pkt. 7 poniżej. Zgoda powinna zawierać dane pozwalające zidentyfikować
Nabywcę oraz zostać opatrzona podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Nabywcy.
7. Sporządzony w sposób opisany w punkcie 6. formularz Nabywca odsyła na adres
efaktura@stoart.org.pl, lub na adres siedziby STOART (w dniu zatwierdzenia niniejszego
Regulaminu jest to ul. Nowy Świat 64, 00-357, Warszawa).
8. Faktury elektroniczne mogą być wystawiane i udostępniane po przetworzeniu tego
dokumentu zgodnie z zasadami obiegu dokumentów obowiązującymi w STOART, nie
wcześniej niż od dnia następnego po dniu, w którym STOART otrzymał prawidłowo
sporządzony formularz.

9. STOART zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z podania przez
Nabywcę błędnego, nieaktualnego, nieaktywnego lub nieistniejącego adresu poczty
elektronicznej (adres e-mail).
10. Nabywca jest uprawniony do wycofania Zgody. Oświadczenia o cofnięciu Zgody należy złożyć
w trybie opisanym w punktach 6 i 7 powyżej.
11. Udzielenie Zgody nie wyłącza prawa STOART do wystawiania i przesyłania faktur w formie
papierowej.
12. Nabywca zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych faktur w podziale na okresy
rozliczeniowe w dowolny sposób przy zachowaniu wymogów przepisów prawa.
13. Faktura elektroniczna:
a) będzie udostępniona Nabywcy na stronie www.eLicencja.pl, o udostępnieniu faktury
STOART powiadomi nabywcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
wiadomością sms,
b) zostanie przesłana przez pracownika STOART na wskazany adres e-mail Nabywcy.
14. Nabywca zobowiązuje się regularnie, zwłaszcza po otrzymaniu powiadomienia logować się na
stronie www.eLicencja.pl i pobrać udostępnioną fakturę, oraz potwierdzić otrzymanie tej
faktury poprzez kliknięcie na link z potwierdzeniem, lub poprzez zaznaczenie faktury i
potwierdzenie tego zaznaczenia na stronie eLicencja.pl.
15. Nabywca niezwłocznie zawiadamia STOART o zmianie adresu poczty elektronicznej (e-mail) w
trybie przewidzianym w punktach 6 i 7.
16. W przypadku braku powiadomienia przez Nabywcę o zmianie adresu e-mail, wszelka
korespondencja o której mowa w pkt. 13 b) kierowana na zgłoszony adres e-mail jest
uważana za prawidłowo doręczoną i wywołuje skutki prawne.
17. Wiadomości e-mail wysyłane przez Nabywcę na skrzynki e-mail STOART służące do wysyłania
automatycznej masowej korespondencji (wiadomości wysyłane automatycznie z tych
skrzynek zawierają informację o tym, że na wiadomości nie należy odpowiadać na ten adres
e-mail) nie są traktowane jako korespondencja od Nabywcy, i nie będą wywoływać żadnych
skutków.
18. Wyrażenie Zgody na przesyłanie faktury elektronicznej oznacza zgodę Nabywcy na
stosowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
19. STOART zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Tekst jednolity
(obowiązujący) Regulaminu będzie zamieszczany na stronie internetowej www.stoart.org.pl.
Zmiany Regulaminu będą obowiązywały od daty ich opublikowania.

Warszawa, dnia 13 maja 2020 roku.

