
Zatwierdzony Uchwałą nr 49/2021 Zarządu home.pl z dnia 25.03.2021 
Obowiązuje od dnia 29.03.2021 

Regulamin Usługi CloudTax 

 

  

§1 Postanowienia ogólne.   

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) reguluje zasady korzystania z usługi CloudTax 

(zwanej dalej: Usługą CloudTax) zamówionej w home.pl Spółce Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie pod 

adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000431335, REGON 811158242, NIP 8522103252, z 

kapitałem zakładowym w kwocie 1.294.000,00 złotych w całości opłaconym (zwanej dalej: home.pl).    

2. home.pl udostępnia Usługi CloudTax, na mocy umowy o współpracy z JPK Insight sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Dobrej 40, KRS 0000818488, NIP 5252809442, REGON 38506921 (zwanej 

dalej: Partnerem), będącej dystrybutorem aplikacji/oprogramowania CloudTax na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej.   

3. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem https:// home.pl/regulaminy.   

4. Zawarte w Regulaminie terminy, które zostały zapisane z dużej litery, mają znaczenie nadane im w 

Regulaminie sieci home.pl, dostępnym na stronie internetowej pod adresem https:// home.pl/regulaminy 

(dalej: Regulamin sieci home.pl), o ile definicje tych terminów nie zostały zawarte bezpośrednio w 

Regulaminie.   

   

§2 Zasady korzystania z Usług CloudTax. 

 

1. Specyfikacja Usługi CloudTax  dostępna jest na stronach internetowych pod 

adresami: https://home.pl/cloudtax  

2. Cennik  Usługi CloudTax  dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://home.pl/cloudtax  

3. Wybór pakietu Usługi CloudTax oraz jej parametrów, w tym wybór Okresu abonamentowego następuje 

na etapie składania zamówienia przez Klienta.   

4. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usługi CloudTax jest:   

a) posiadanie statusu Przedsiębiorcy tj. korzystanie Usługi CloudTax musi być związane z 

wykonywaną we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową, oraz 

b) posiadanie siedziby/ miejsca wykonywania działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej,  oraz 

c) posiadanie NIP, oraz 

d) zaakceptowanie postanowień Regulaminu, oraz   

e) zaakceptowanie postanowień Regulaminu sieci home.pl, oraz   

f) zaakceptowanie postanowień licencji na korzystanie z  Oprogramowania 

(aplikacji/oprogramowania CloudTax) oraz Regulaminu Partnera, udostępnionych podczas 

aktywowania konta na platformie Partnera, oraz   

g) podanie danych Klienta (adres email, imię/nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres firmy), które 

home.pl przekaże do Partnera w celu założenia konta na platformie Partnera, 

h) aktywowanie konta na platformie Partnera na stronie internetowej pod adresem 

https://cloudtax.eu, , oraz  

i) uiszczenie należności z tytułu Usługi CloudTax, oraz 

j) spełnienie wszystkich innych warunków określonych w regulaminach/ licencjach wskazanych 

w lit. d)-f) powyżej, oraz 

  

  

 

 

https://home.pl/office-365-personal
https://cloudtax.eu/
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§3 Dostęp do Oprogramowania   

 

1. Po otrzymaniu zapłaty należności z tytułu Usługi CloudTax, Klient otrzyma wiadomość elektroniczną 

od Partnera zawierającą wszystkie konieczne dane i informacje w celu niezbędnym do aktywowania 

konta na platformie Partnera oraz aktywowania Oprogramowania (aplikacji/oprogramowania 

CloudTax).  

2. Okres Abonamentowy właściwy dla zamówionej Usługi CloudTax , liczony jest od dnia zawarcia 

Umowy na korzystanie z Usługi CloudTax  w rozumieniu Regulaminu sieci home.pl, dostępnego na 

stronie internetowej pod adresem https://home.pl/regulaminy, niezależnie od chwili/dnia aktywowania 

konta na platformie Partnera oraz aktywowania Oprogramowania (aplikacji/oprogramowania 

CloudTax).  

3. Oprogramowanie działa wyłącznie w ramach systemów operacyjnych zgodnych 

ze specyfikacją właściwą dla danej wersji Oprogramowania (aplikacji/oprogramowania CloudTax), 

którą zawiera licencja oraz Regulamin Partnera, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. f) powyżej. 

4. Wskutek dokonywanej aktualizacji/rozwoju Oprogramowania (aplikacji/oprogramowania CloudTax),  

niektóre funkcje Oprogramowania mogą ulec modyfikacji w tracie trwania Umowy na korzystanie z 

Usługi CloudTax.    

 

§4 Gwarancja   

 

1. Oprogramowanie aktywowane w ramach Umowy na korzystanie z Usługi CloudTax objęte jest 

gwarancją Producenta, na zasadach określonych w licencji oraz Regulaminie Partnera, o których mowa 

w § 2 pkt 4 lit. f) powyżej.   

2. home.pl umożliwia jedynie dostęp do Usługi CloudTax i Oprogramowania (aplikacji/oprogramowania 

CloudTax) poprzez umożliwienie zamówienia Usługi CloudTax oraz przekazanie danych i informacji 

niezbędnych do aktywowania konta na platformie Partnera oraz aktywowania Oprogramowania 

(aplikacji/oprogramowania CloudTax). home.pl nie udziela licencji na korzystanie z Oprogramowania 

(aplikacji/oprogramowania CloudTax) oraz nie świadczy Usługi CloudTax. W związku z tym home.pl 

nie ponosi odpowiedzialności z tytułu prawidłowego działania Oprogramowania 

(aplikacji/oprogramowania CloudTax) oraz aktualizacji Oprogramowania (aplikacji/oprogramowania 

CloudTax). Odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Partner na zasadach wskazanych w Regulaminie 

Partnera, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. f) powyżej. Klient odpowiada za wprowadzenie kompletnych 

i prawidłowych informacji/danych w ramach korzystania z Usługi CloudTax. Każdy błąd lub pominięcie 

w dokumentach generowanych w ramach korzystania z Usługi CloudTax (zeznania podatkowe, 

deklaracje itp.) które jest wynikiem podania przez Klienta niekompletnych lub nieprawidłowych 

informacji/danych obciąża Klienta.  

 

  

§5 Umowa na korzystanie z Usługi CloudTax 

 

1. Umowa na  korzystanie z Usługi CloudTax zawierana jest na czas oznaczony, obejmujący Okres 

Abonamentowy wybrany przez Klienta.   

2. Rozwiązanie Umowy na korzystanie  z Usługi CloudTax, następuje na zasadach określonych w licencji 

lub Regulaminie Partnera, o których mowa w § 2 pkt 4 lit f) powyżej, a w zakresie w nich 

nieuregulowanym - na zasadach określonych w Regulaminie sieci home.pl, dostępnym na stronie 

internetowej pod adresem https://home.pl/regulaminy.    

  

§6 Postanowienia końcowe   

 

https://home.pl/regulaminy
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1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje: 

a)  licencja i Regulamin Partnera, o których mowa w § 2 pkt 5 lit f) powyżej, 

b)  Regulamin sieci home.pl, dostępny na stronie internetowej pod 

adresem https://home.pl/regulaminy. 

2. home.pl zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, jak również zastąpienia Regulaminu nowym. 

Zmiana Regulaminu lub nowy Regulamin są wprowadzane przy zastosowaniu postanowień Regulaminu 

sieci home.pl dotyczących zmian/ wprowadzania nowego regulaminu sieci home.pl.   

3.  Regulamin w niniejszej wersji wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej: 

https://home.pl/regulaminy i ma zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych lub przedłużanych 

(odnawianych) po dniu jego wejścia w życie.   

 

 

https://home.pl/regulaminy
https://home.pl/regulaminy

