Oświadczenie Tradeshift (Dotyczy wystawiania faktur)
Oświadczam, że:
a) akceptuję procedurę wystawiania faktur w wersji elektronicznej i przesyłania ich za pośrednictwem platformy TRADESHIFT;
b) znana mi jest zasada zgodnie, z którą każdy dokument wystawiony w inny sposób niż wskazany powyżej, z użyciem nazwy „faktura”, nie
ma doniosłości prawnej i nie będzie traktowany przez Kuehne + Nagel sp. z o.o. jak faktura;
c) znana mi jest zasada zgodnie, z którą Kuehne + Nagel sp. z o.o. uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w
sytuacji, gdy organy skarbowe zakwestionują w jakikolwiek sposób rozliczenia dokonane przez Kuehne + Nagel sp. z o.o. w związku z
wystawionym przeze mnie dokumentem, a Kuehne + Nagel sp. z o.o. poniesie szkodę;
d) przez „wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej” rozumiane jest wystawianie faktur za pośrednictwem platformy internetowej
TRADESHIFT i przesyłanie ich przy użyciu procedury EDI;
e) faktury korekty oraz noty nadal będą wystawiane w wersji papierowej i przesyłane pocztą;
f) szczegółowy opis procedury związanej z wystawianiem i przesyłaniem faktur w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy
TRADESHIFT zawarty jest instrukcji. Dokument ten, ma jedynie wartość informacyjną, nie stanowi odzwierciedlenia
obowiązujących przepisów i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;
g) od dnia otrzymania instrukcji – przesłanej na adres elektroniczny wskazany poniżej – zobowiązany jestem do wystawiania i
przesyłania Kuehne+ Nagel sp. z o.o. faktur w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy TRADESHIFT;
h) momentem otrzymania przez Kuehne + Nagel sp. z o.o. faktur wystawionych przeze mnie w formie elektronicznej jest moment wejścia
faktury do systemu księgowego Kuehne + Nagel sp. z o.o.;
i) zobowiązuję się do zagwarantowania autentyczności pochodzenia faktur wystawianych, integralności ich treści i czytelności faktur oraz
przechowywania faktur w sposób określony obowiązującymi przepisami;
j) z uwagi na należyte wypełnianie obowiązków dotyczących przechowywania faktur elektronicznych, dołożę starań aby archiwizować
faktury wygenerowane za pomocą platformy TRADESHIFT także w formie wydruku papierowego bądź w wersji elektronicznej w
postaci pliku PDF zabezpieczonego przed modyfikacją;
k) w przypadku, gdy przeszkody techniczne, potwierdzone przez Kuehne + Nagel Sp. z o.o., uniemożliwiają wystawienie i przesłanie
dokumentów w formie elektronicznej, o których mowa w pkt. 1 i 2, zobowiązuję się przesłać dokumenty w wersji papierowej;
l) wszelkie przeszkody techniczne związane z funkcjonowaniem platformy TRADESHIFT będę zgłaszał na adres
knpl.tradeshift@kuehne-nagel.com
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