UMOWA O SAMOFAKTUROWANIE
(obowiązuje od 1 marca 2018 roku)
Prosimy o wyrażenie zgody w przedmiocie zawarcia z iTaxi.pl sp. z o.o. z siedzibą w
Białymstoku umowy o samofakturowanie dotyczącej usług, o których mowa w Umowie o
współpracy w zakresie udzielenia dostępu do systemu umożliwiającego bezpośredni kontakt z
pasażerami, o następującej treści:
„ 1. Zawieram z iTaxi.pl sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (KRS nr 0000372761, NIP
1182053355), na czas nieokreślony, umowę o samofakturowanie (art. 106d ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), na podstawie której
upoważniam iTaxi.pl spółka z o.o. do wystawiania w moim imieniu i na moją rzecz
faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur (dalej „Faktury”) dokumentujących
sprzedaż przez mnie na rzecz iTaxi.pl spółka z o.o. usług przewozu na zlecenie i dla
iTaxi.pl sp. z o.o., złożone za pośrednictwem systemu wspierania świadczenia usług
przewozu osób, umożliwiającego bezpośredni kontakt z pasażerami, a zwłaszcza
zamawianie usług przewozu taksówką (dalej „System”), dotyczących przewozów
bezgotówkowych dla klientów biznesowych (dalej „Usługi”) i obejmujących moje
wynagrodzenie z tego tytułu ustalone w odrębnej umowie o współpracy w zakresie
udzielenia dostępu do systemu umożliwiającego bezpośredni kontakt z pasażerami
zawartej z iTaxi.pl sp. z o.o. ( dalej „Umowa o współpracy dotycząca Usług”). Na tej
samej zasadzie upoważniam iTaxi.pl sp. z o.o. do wystawiania w moim imieniu i na
moją rzecz rachunków dotyczących Usług i wynagrodzenia za Usługi na podstawie
Umowy o współpracy dotyczącej Usług. iTaxi.pl sp. z o.o. wyraża zgodę na powyższe
upoważnienie i na zawarcie niniejszej umowy o samofakturowanie.
2. Faktury oraz rachunki będą wystawiane w formie elektronicznej stosownie do
okresów rozliczeniowych, o których mowa w pkt 3 poniżej, w pierwszym dniu po
zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, o którym mowa w pkt 3 poniżej nie
później jednak niż w terminie 3 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego lub
w terminie 3 dni od innego zdarzenia uzasadniającego ich wystawienie.
3. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe dotyczące Usług i wynagrodzenia
dotyczącego Usług: od 1 do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, od 11 do 20
dnia każdego miesiąca kalendarzowego oraz od 21 dnia każdego miesiąca
kalendarzowego do końca danego miesiąca kalendarzowego.
4. Wyrażam zgodę, aby Faktury oraz rachunki wystawiane w moim imieniu i na moją
rzecz były każdorazowo wysyłane w formie elektronicznej w dniu wystawienia na mój

adres mailowy podany w Systemie. Akceptacja lub odmowa akceptacji poszczególnej
Faktury lub rachunku będzie mogła nastąpić w terminie 4 dni od dnia przesłania
poszczególnej Faktury lub rachunku, poprzez wysłanie oświadczenia na adres mailowy,
którym iTaxi.pl sp. z o.o. posłużyła się do wysłania poszczególnej Faktury lub
rachunku, zaś brak oświadczenia w tym terminie będzie równoznaczny z akceptacją
danej Faktury bądź rachunku.
5. Upoważniam iTaxi.pl spółka z o.o. również do wystawiania w pierwszym dniu po
zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, o którym mowa w punkcie 3, nie później
jednak niż w terminie 3 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego, w moim
imieniu i na moją rzecz, dokumentów rozliczeniowych (not) dotyczących przekazania
płatności pasażerów z tytułu wynagrodzenia na moją rzecz za przewozy bezgotówkowe
dla klientów indywidualnych, o których mowa w Umowie o współpracy dotyczącej
Usług wraz z Regulaminem, za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w pkt 3.
Wystawianie i przesyłanie dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie oraz
ich akceptacja lub odmowa akceptacji będą odbywać się w formie, w sposób i na
zasadach określonych w punktach 2 - 4 powyżej. iTaxi.pl sp. z o.o. wyraża zgodę na
powyższe upoważnienie.
6. Wyrażam zgodę na dokonywanie pomiędzy mną a iTaxi.pl sp. z o.o. rozliczeń w
drodze dokonywania przez iTaxi.pl sp. z o.o. automatycznego umownego potrącania
(kompensaty) moich wierzytelności wobec iTaxi.pl sp. z o.o. z tytułu płatności za dany
okres rozliczeniowy, o którym mowa pkt 3: których mają dotyczyć Faktury, rachunki,
oraz

dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w niniejszej umowie, z

wierzytelnościami iTaxi.pl sp. z o.o. wobec mnie z tytułu Opłaty oraz z tytułu wszelkich
innych płatności dotyczących moich pozostałych zobowiązań wobec iTaxi.pl sp. z o.o.
(w tym kar umownych i kaucji), o których mowa w Umowie o współpracy dotyczącej
Usług wraz z Regulaminem lub w innych umowach zawartych między mną a iTaxi.pl
sp. z o.o., choćby wierzytelności te były niewymagalne. Kompensata będzie
dokonywana bez potrzeby składania odrębnych oświadczeń, w drodze automatycznego
pomniejszenia należności na moją rzecz, podlegających potrąceniu, o kwoty należności
na rzecz iTaxi.pl sp. z o.o., podlegających potrąceniu, pierwszego dnia po zakończeniu
danego okresu rozliczeniowego, o którym mowa w pkt 3, nie później jednak niż w
terminie 3 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego. W wyniku kompensaty
wierzytelności podlegają umorzeniu do wysokości wierzytelności niższej, w zakresie
dokonanej kompensaty, z chwilą jej dokonania.

7. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego.
Wypowiedzenie musi być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
złożone najpóźniej ostatniego roboczego dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc
będący okresem wypowiedzenia.”
Prosimy o pobranie i zapisanie treści powyższej umowy.

