Rzeszów, 30.12.2010

Zmiana stawki VAT od 1 stycznia 2011 r.
ENFORMATIC sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż zgodnie Ustawą z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie
niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238,poz. 1578) nowelizacji uległo m.in.
Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, ze zm.) oraz ustawa o podatku od towarów i usług (Dz. U.
Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).
Z dniem 1 stycznia 2011 r. nastąpi zmiana podstawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) z 22 %
na 23 %. Zmiana ta oznacza wzrost cen brutto usług świadczonych przez ENFORMATIC sp. z o.o., poprzez
dodanie do cen netto stawki należnego podatku VAT w wysokości 23 %.
Informujemy, iż zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw
związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. Nr 238 poz. 1578), w Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) po art. 61 został dodany art. 61a w brzmieniu:
Art. 61a.
1. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany warunków umowy, w tym określonych w regulaminie świadczenia
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych lub w cenniku usług telekomunikacyjnych, wynika wyłącznie ze
zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, dostawca publicznie
dostępnych usług telekomunikacyjnych wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 60a ust. 1 i 1b oraz art. 61 ust.
5 i 5a, poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji:
a) o zmianie warunków umowy, w tym określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych, zmianie w cenniku usług telekomunikacyjnych, terminie ich wprowadzenia, wraz ze
wskazaniem miejsca udostępnienia treści zmiany lub warunków umowy lub cennika uwzględniających tę zmianę;
b) o prawie wypowiedzenia umowy przez abonenta w przypadku braku akceptacji tych zmian;
c) o przysługującym dostawcy usług telekomunikacyjnych roszczeniu odszkodowawczym, a także konieczności
zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6, w przypadku skorzystania przez abonenta z prawa do wypowiedzenia
umowy.
2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych może podać do publicznej wiadomości informacje
o zmianach, o których mowa w ust. 1, z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed wprowadzeniem tych zmian w
życie wyłącznie w przypadku, kiedy publikacja aktu prawnego, z którego wynika zmiana stawki podatku od towarów
i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed wejściem
w życie zmiany tej stawki.
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian wynikających ze zmiany przepisów prawa,
ENFORMATIC sp. z o.o. wprowadza stosowne aktualizacje w Regulaminie Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych, Cennikach oraz Regulaminach promocji.
ENFORMATIC sp. z o.o uprzejmie informuje, iż w wyniku zmiany podstawowej stawki podatku od
towarów i usług (VAT), od dnia 1 stycznia 2011 r. zmianie ulegają obowiązujące Państwa Regulaminy oraz
Cenniki. Ceny netto świadczonych usług przez ENFORMATIC sp. z o.o nie ulegają zmianie, natomiast do cen
netto zostanie dodana aktualna stawka podatku od towarów i usług w wysokości 23 %.

W trybie art. 61a. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, ze
zm.), który zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2011 r., informujemy jednocześnie, iż w przypadku braku
akceptacji zmiany w obowiązujących Państwa Regulaminach, Cennikach i Regulaminach promocji, będzie
przysługiwało Państwu prawo wypowiedzenia zawartych z ENFORMATIC sp. z o.o. umów. Jednak w przypadku
wypowiedzenia przez Państwa zawartej z ENFORMATIC sp. z o.o Umowy przed upływem okresu jej
obowiązywania, ENFORMATIC sp. z o.o, jako dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych,
zgodnie z art. art. 61a. §1 pkt 3) Prawa telekomunikacyjnego, będzie przysługiwało w stosunku do Państwa
roszczenie odszkodowawcze, a także uprawnienie do żądania od Państwa zwrotu przyznanej ulgi.
Zmiany warunków Umów, w tym zmiany w załączonych Cennikach i Regulaminach promocji, wchodzą w
życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

