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1. Zasady wystawiania i przesyłania faktur, korekt faktur oraz duplikatów faktur w formie 

elektronicznej zawarte są w art.106a do 106q Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 

marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 

2. Formatem faktury, korekty faktury oraz duplikatu faktury w formie elektronicznej jest plik 

PDF (Portable Dokument Format). 

3. Usługobiorca zgłasza do PEC w formie elektronicznej akceptację na wystawianie  

i udostępnianie eFaktur za pośrednictwem eBOK. 

4. PEC udostępnia faktury, korekty faktur oraz duplikaty faktur w formie elektronicznej  

po otrzymaniu prawidłowo wypełnionej elektronicznej akceptacji od Usługobiorcy. Wpływ 

elektronicznej akceptacji oznacza, że Użytkownik rezygnuje z otrzymywania faktur w formie 

papierowej. 

5. Każda faktura, korekta faktury oraz duplikat faktury w formie elektronicznej będą 

udostępnione za pośrednictwem serwisu https://ebok.pec.suwalki.pl i widoczne  

po zalogowaniu się w serwisie przez okres trwania umowy z Usługobiorcą. 

6. Użytkownik będzie otrzymywał powiadomienie o wystawieniu eFaktury na adres  

e-mail wskazany w elektronicznej akceptacji. Informacja ta zawierać będzie także link 

umożliwiający dostęp do przedmiotowej faktury. 

7. Za dzień dostarczenia faktury, korekty faktury oraz duplikatu faktury wystawionej  

w formie elektronicznej przez PEC uznaje się dzień wysłania powiadomienia  

do Użytkownika o jej wystawieniu i udostępnieniu. 

8. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymywania aktywnego adresu e-mail, wskazanego podczas 

rejestracji i zaakceptowaniu zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, w okresie 

korzystania z usługi wystawiania eFaktury. Brak możliwości odczytania poczty elektronicznej 

przez Użytkownika, nie zwalnia go z obowiązku systematycznego logowania się do serwisu 

https://ebok.pec.suwalki.pl w celu pobrania eFaktury. 

9. Użytkownik jest uprawniony do wycofania elektronicznej akceptacji e-Faktur,  

za pośrednictwem eBOK. Od dnia wpływu rezygnacji od Użytkownika, PEC powraca  

do wystawiania faktur, korekt faktur oraz duplikatów faktur w formie papierowej. 

10. Zmiany adresu e-mail, na który mają być przesyłane powiadomienia o wystawieniu  

i udostępnieniu eFaktury Użytkownik dokonuje w formie elektronicznej  

za pośrednictwem eBOK. 

11. W przypadku zmiany przepisów prawa regulujących zasady wystawiania i przesyłania faktur, 

korekt faktur oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej PEC odpowiednio dostosuje 

swoje procedury, o czym powiadomi Użytkownika. W takim przypadku ponowna akceptacja 

eFaktur przez Usługobiorcę nie będzie wymagana. 

 

Płatności elektroniczne on-line 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.  
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