
 

miejscowość ,data. 

OŚWIADCZENIE 

o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej  

przez Spółkę Komunalną Dorzecze Białej sp. z o.o. 

 

 
Akceptant: 
 
Nazwa Firmy/ Nazwisko i imię*: ……………………………………………………………………. 

Adres*:………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

NIP(w przypadku firm)*:…………………………………………… 

Numer Kontrahenta z faktury*:………………………………………………………………………. 

E-mail  (proszę wpisać WIELKIMI literami)*:………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy:………………………………………………. 

 
* dane niezbędne do prawidłowej dystrybucji faktur w formie elektronicznej 

Działając na podstawie §3 ust. I Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku 

w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania 

oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur 

/Dz.U.2010 nr 249 późn. 1661/ , zwanego dalej „Rozporządzeniem" niniejszym oświadczam, że: 

1. akceptuję faktury VAT wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej, 

2. akceptuję duplikaty faktur wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej, a wystawione 

do faktur wystawionych i przesłanych w formie elektronicznej, 

3. akceptuję korekty faktur wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej, a wystawione 

do faktur wystawionych i przesłanych w formie elektronicznej, 

4. zobowiązuję się przyjmować, faktury - o których mowa w pkt I, pkt 2 i pkt 3 niniejszego 

oświadczenia - w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody formalne lub techniczne 

uniemożliwią wystawienie czy przesłanie faktur w formie elektronicznej. 

5. W pełni akceptuję prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu korzystania z faktury 

elektronicznej w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej" Sp. z o. o., a także oświadczam, 

iż postanowienia te są mi znane w całości oraz zrozumiałe. 

Niniejsze oświadczenie może zostać cofnięte, zgodnie z §3 ust.2-3 Rozporządzenia, w następstwie 

czego wystawca faktur utraci prawo do wystawiania i przesyłania odbiorcy faktur w formie 

elektronicznej, nie później niż 30 dni od dnia, w którym wystawca otrzymał pisemne powiadomienie 

od odbiorcy o wycofaniu akceptacji. 

 
W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie Spółkę 
Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 

 

(data i czytelny podpis Akceptanta zgodny z podpisem na Umowie) 
 


