
E-Faktura 

Szanowni Państwo, 

Z myślą o wygodzie oraz bezpieczeństwie naszych Klientów udostępniamy możliwość 

otrzymywania przez nich faktur w postaci elektronicznej (dalej: „faktura elektroniczna” lub  

„e-faktura”). 

Faktura elektroniczna zastępuje fakturę w formie papierowej, a w myśl obowiązujących 

przepisów ma taką samą moc prawną i jest w ten sam sposób księgowana i rozliczana. 

Dzięki e-fakturze będą Państwo otrzymywać faktury w formie elektronicznej, zawierające te 

same dane, co faktury papierowe. Nie trzeba już czekać na fakturę w formie papierowej  

- jest ona wysyłana przez nas w wersji elektronicznej na podany wcześniej przez Państwa adres 

e-mail. 

Korzyści z faktury elektronicznej: 

• Wygoda obsługi e-faktury, umożliwiająca dostęp do niej z każdego miejsca na ziemi, 

jej zaksięgowanie nie odchodząc od biurka. Ponadto fakturę w formie elektronicznej 

można w każdej chwili łatwo odszukać i wydrukować, jeśli jest taka potrzeba, 

• Komfort, oszczędność i ekologia – oszczędzamy nie tylko na papierze, urządzeniach 

drukujących i materiałach eksploatacyjnych do nich, ale również na czasie 

pracowników zaangażowanych w proces obiegu dokumentów, kosztach przesyłki 

pocztowej i archiwizacji, 

• Bezpieczeństwo - brak ryzyka uszkodzenia i eliminacja ryzyka niedostarczenia faktury 

na czas, jej zagubienia lub zniszczenia i konieczności uzyskania duplikatu, 

• Usprawnienie przepływów finansowych, poprzez dostępność dokumentu faktury  

w postaci elektronicznej, w krótkim czasie od jej wystawienia, co umożliwia jej 

terminowe rozliczenie, 

• Rozwój będący skutkiem wdrażania nowych, efektywnych i ekologicznych rozwiązań. 

Proponowane przez nas rozwiązanie zapewnia szybki, bezpieczny i wygodny dostęp do 

wystawionych faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po zalogowaniu się do 

systemu sprzedaży NTT Online. 

Zapraszamy do zapoznania się z poniżej załączonymi dokumentami. W celu aktywacji usługi 

prosimy o przesłanie do siedziby NTT System S.A. zgody tj. „Oświadczenia o akceptacji faktur 

w formie elektronicznej” w formie papierowej (z dopiskiem „e-faktura”) lub elektronicznej 

(zgodnie z poniższym Regulaminem). 

1. Regulamin korzystania z faktury elektronicznej w NTT System S.A. 

2. Oświadczenia o akceptacji faktur w formie elektronicznej 


