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Poznań, 1 grudnia 2021. 

 

 

Instrukcja  

fakturowania i płatności 
 

 

1. Każde zamówienie - z przyczyn technicznych po stronie Transgourmet - wymaga 

wystawienia oddzielnej faktury VAT. Każda faktura powinna odpowiadać przepisom 

prawa i zamówieniu oraz zawierać: 

 

a. adres TRANSGOURMET (nabywca i płatnik): Transgourmet Polska Sp. z o.o.,  

61-131 Poznań ul. Zamenhofa 133; 

b. NIP: 781-10-11-998 

c. numer zamówienia TRANSGOURMET, adres Hali sprzedaży, platformy 

logistycznej Transgourmet, która jest miejscem dostawy i datę dostawy; 

d. numer Dostawcy, numer artykułu TRANSGOURMET; 

e. liczbę jednostek sprzedaży TRANSGOURMET; 

f. cenę jednostkową netto, stawkę VAT,  łączną wartość netto i brutto; 

g. w przypadku wysyłki elektronicznej faktury w systemie EDI - numer GLN płatnika 

i odbiorcy towaru. 

 

2. Zestawienie towarów na fakturze powinno w kolejności odpowiadać zestawieniu 

towarów według zamówienia TRANSGOURMET zgodnie z dokumentami dostawy 

wskazanymi w Instrukcji Dostaw Towaru.  

 

3. Faktury będą wysyłane za pomocą EDI lub listem poleconym na adres płatnika 

(nabywca). Formę wysyłki faktur w innej postaci strony ustalają w dodatkowym 

porozumieniu. Faktura, która nie odzwierciedla rzeczywistej dostawy zostanie bez 

zaksięgowania i bez zapłaty odesłana z powrotem i nie wywołuje jakichkolwiek 

obowiązków po stronie TRANSGOURMET.  

 

4. W przypadku stwierdzenia przez TRANSGOURMET jakichkolwiek niezgodności faktury 

VAT z dostawą lub treścią uzgodnień pomiędzy stronami, stanowiących podstawę do 

wystawienia faktury korygującej VAT, w tym w szczególności niezgodności ilościowo – 

wartościowych, TRANSGOURMET wystawi księgową notę obciążeniową na wartość 

niezgodności oraz wyśle ją drogą elektroniczną na adres uzgodniony z Dostawcą. 

Dostawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od poinformowania go przez 

TRANSGOURMET o niezgodności faktury z dostawą lub treścią uzgodnień pomiędzy 

stronami, doręczy fakturę korygującą do TRANSGOURMET. Po otrzymaniu faktury 

korygującej, a tym samym prawidłowego, rzetelnego dokumentu dotyczącego zakupu 

towaru, TRANSGOURMET anuluje w ciągu 7 dni księgową notę obciążeniową poprzez 

wystawienie księgowej noty uznaniowej. 
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5. W przypadku, gdy do dnia zapłaty niezgodnej faktury TRANSGOURMET nie otrzyma 

faktury korygującej od Dostawcy, TRANSGOURMET zapłaci kwotę umniejszoną o 

wartość księgowej noty obciążeniowej, tj. kwotę zgodną z dostawą / treścią uzgodnień 

między Stronami. 

 

6. Jeżeli TRANSGOURMET ma względem Dostawcy kilka zobowiązań, 

TRANSGOURMET może wskazać, na poczet którego z nich dokonywana jest zapłata. 

Dostawca jest zobowiązany do zaliczenia wszelkich płatności ze strony 

TRANSGOURMET na poczet należności głównej, chyba że z treści przelewu lub 

kompensaty wynika inne wskazanie ze strony TRANSGOURMET. 

 

7. Zapłata faktury VAT następuje na numer rachunku bankowego wskazany w odrębnym 

piśmie z własnoręcznym podpisem Dostawcy lub osoby należycie umocowanej do jego 

reprezentowania ze wskazaniem pełnionej funkcji (np. członek zarządu, właściciel, 

pełnomocnik), przy czym podany numer rachunku bankowego musi znajdować się na 

tzw. Białej liście podatników VAT.  Pismo należy przekazać TRANSGOURMET w 

oryginale nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. Informacja 

o numerze rachunku bankowego musi zawierać numer konta w formacie IBAN oraz 

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Dostawcy.  

 

8. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Dostawca zobowiązany jest 

poinformować TRANSGOURMET na piśmie o tej zmianie i to nie później niż w ciągu 

trzech dni od daty zmiany rachunku bankowego, przy czym podany numer rachunku 

bankowego musi znajdować się na tzw. Białej liście podatników VAT. Jeżeli 

TRANSGOURMET przed dniem otrzymania pisemnej informacji o zmianie numeru 

rachunku bankowego złoży polecenie przelewu na dotychczasowy numer rachunku 

bankowego Dostawcy, uznaje się, że TRANSGOURMET skutecznie dokonała zapłaty 

na rzecz Dostawcy. 

 

9. W przypadku zwrotu towarów: 

 

a. TRANSGOURMET sporządza listę towarów zwracanych, przesyła tę listę 

Dostawcy e-mailem i wskazuje termin odbioru przez Dostawcę towaru objętego 

zwrotem. 

b. TRANSGOURMET w dniu zawiadomienia Dostawcy o zwrocie towarów, wystawi 

księgową notę obciążeniową.  Dostawca wystawi fakturę korygującą zgodnie z 

pkt 4 niniejszej Instrukcji, o którym mowa powyżej. Kwota wskazana w tej nocie 

staje się wymagalna i jest kompensowana ze zobowiązaniami wobec Dostawcy 

w ciągu 7 dni od daty wystawienia księgowej noty obciążeniowej,  

c. Księgowa nota obciążeniowa zostaje anulowana poprzez wystawienie księgowej 

noty uznaniowej po 7-miu dniach od chwili doręczenia TRANSGOURMET 

prawidłowo i zgodnie z notą księgową wystawionej faktury korygującej. 

d. Ceny obowiązujące w dacie dostawy towarów strony stosują do wzajemnych 

rozliczeń związanych ze zwrotem towarów. Z chwilą doręczenia noty 

obciążeniowej, o której mowa powyżej, towary objęte zwrotem stają się 

własnością Dostawcy.  

e. Ryzyko i koszty związane ze zwrotem towaru obciążają w całości Dostawcę.  
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10. Opakowania zwrotne rozliczane są w formie kaucjonowanej lub w formie sprzedaży tj.: 

 

a. Opakowania kaucjonowane są wymieniane, co do zasady, w systemie "sztuka 

za sztukę". 

b. Strony zobowiązują się do bieżącego ewidencjonowania obrotu opakowaniami 

kaucjonowanymi. 

c. Dostawca, zgodnie z obowiązującym cennikiem na opakowania kaucjonowane, 

wystawi TRANSGOURMET ilościowo-wartościową notę obciążeniową 

(pobranie) z chwilą wydania TRANSGOURMET opakowań kaucjonowanych. 

d. Zwrot Dostawcy opakowań kaucjonowanych dokonywany będzie przy 

najbliższym kolejnym przyjęciu towarów Dostawcy i dokumentowany będzie 

wystawioną przez Dostawcę ilościowo-wartościową notą uznaniową (zwrot).  

e. Ostateczne rozliczenie obrotu opakowaniami kaucjonowanymi między stronami 

nastąpi w terminie 60 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z 

Dostawcą.  

 

11. W przypadku gdy towar jest wadliwy, TRANSGOURMET może odstąpić od umowy w 

zakresie wadliwego towaru i zwrócić go Dostawcy. W takim przypadku 

TRANSGOURMET składa Dostawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail 

oświadczenie o odstąpieniu od umowy i postępuje zgodnie z punktem 9. niniejszej 

Instrukcji. W takim przypadku Dostawca nie może zablokować prawa do odstąpienia od 

umowy poprzez wymianę towaru na wolny od wad bądź usunięcie wady, chyba że 

TRANSGOUMET wyrazi na to zgodę. TRANSGOURMET może odstąpić od umowy i 

zwrócić Dostawcy towar także, jeżeli wada jest nieistotna.  

 

12. Strony w drodze porozumienia zawartego za pośrednictwem wiadomości e-mail mogą 

rozwiązać umowę dostawy w całości lub w części. W takim przypadku 

TRANSGOURMET zwróci Dostawcy towar, którego dotyczyć będzie rozwiązanie, 

następnie postąpi zgodnie z punktem 9. a.-e. niniejszej Instrukcji. 

 

13. W przypadku rozliczania rabatów posprzedażowych przez Dostawcę fakturą korygującą, 

TRANSGOURMET wystawi księgową notę obciążeniową na wartość żądanej faktury 

korygującej. Księgowa nota obciążeniowa zostaje anulowana poprzez wystawienie 

księgowej noty uznaniowej po 7-miu dniach od chwili doręczenia TRANSGOURMET 

prawidłowo wystawionej faktury korygującej, z wyjątkiem przypadku, gdy dostawca 

uzgodni z TRANSGOURMET formę rozliczeń w postaci samofakturowania. 

 


