Konstancin - Jeziorna, dnia……..………………….
Odbiorca e-faktur (zwany dalej Odbiorcą):
Nazwa:
Adres:
NIP:
Osoba upoważniona ws faktur:
Księgowość (telefon):

Wystawca e-faktur (zwany dalej Wystawcą):
PRO CONCEPT Grzegorz Ćwikliński
ul. Chylicka 49
05-510 Konstancin – Jeziorna
NIP: 7392213650
tel. +48 666 878 288
mail: biuro@p-concept.pl

OŚWIADCZENIE
o akceptacji faktur otrzymywanych w formie elektronicznej
Działając na podstawie § 3.1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie
przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi
podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249 poz. 1661) oraz ustawy z 11 marca 2004 o
podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.), informuję, że:
1. Odbiorca AKCEPTUJE FAKTURY OTRZYMYWANE W FORMIE PAPIEROWEJ LUB FORMACIE PDF. E-faktury
będą przyjmowane pod poniższym adresem e-mail i tylko faktury przesłane na ten adres będą
traktowane jako oryginały:
…………………………………………………………
W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.
2. Duplikaty faktur oraz korekty do faktur wystawionych i przesłanych w formie elektronicznej, będą
przyjmowane w formacie PDF
3. Odbiorca i wystawca faktur zobowiązują się przechowywać egzemplarze faktur w formie papierowej lub
elektronicznej do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
4. W przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawienie i przesłanie
dokumentu o którym mowa w pkt. 1, 2 lub 3 niniejszego oświadczenia, w formie elektronicznej (w
szczególności w przypadku cofnięcia niniejszej akceptacji) wówczas dokument ten powinien zostać
przesłany w formie papierowej.
5. Wystawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu e-mail (lub domeny): oraz że
będą spełniały wszystkie wymogi formalne zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 17
grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz
trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249 poz. 1661).
6. Niniejsza akceptacja może zostać cofnięta. Wówczas wystawca faktury traci prawo do wystawiania i
przesyłania do nas faktur w formie elektronicznej od następnego dnia po otrzymaniu zawiadomienia o
cofnięciu akceptacji.

Podpis Odbiorcy

.....................................................................
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