
, dnia . .2018 roku

Zakład Elementów 
Konstrukcyjnych Sp. z o.o.
ul Wita Stwosza 59/2
02-661 Warszawa

OŚWIADCZENIE
o akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej

nazwa firmy

adres firmy

NIP

Działając  na  podstawie  przepisów  prawa  regulujących  sposób  i  warunki  przesyłania  faktur  w  formie
elektronicznej,  a  także  zasady  ich  przechowywania,  akceptujemy  wystawianie  i  przesyłanie  w  formie
elektronicznej faktur i innych dokumentów, w szczególności potwierdzeń odbioru faktur, not księgowych oraz
oświadczeń wymaganych przez Podmioty Uprawnione do Kontroli,  ze wszystkimi prawnymi skutkami ich
doręczenia.

Wskazujemy poniższy adres e-mail jako właściwy dla otrzymywania korespondencji
związanej z fakturami i dokumentami w formie elektronicznej:

Przyjmujemy  do  wiadomości,  iż  zawarte  w  niniejszym  formularzu  dane  osobowe  będą  przetwarzane
przez Spółkę w celu wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.

W  przypadku  zmiany  danych  zawartych  w  tym  dokumencie  zobowiązujemy  się  do  niezwłocznego
przekazania aktualnych danych.

Wycofanie  akceptacji  przysyłania  faktur  VAT w formie  elektronicznej  może nastąpić  w drodze  pisemnej
lub elektronicznej.

Również akceptujemy zamieszczone Zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej:
1. Zakład Elementów Konstrukcyjnych Sp. z o.o. wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej z

adresu e-mail: faktura@zek.net.pl, gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność.
2. Chwilą  doręczenia  faktury  elektronicznej  jest  chwila  wysłania  przez  Zakład  Elementów

Konstrukcyjnych Sp. z o.o. wiadomości z załączoną fakturą PDF na wskazany adres e-mail.
3. Potwierdzeniem  otrzymania  korekty  do  faktury  wystawionej  przez  Zakład  Elementów

Konstrukcyjnych Sp. z o.o. w formie elektronicznej, będzie potwierdzenie otrzymania wiadomości
elektronicznej  za  pomocą  komunikatu  wysłanego  z  adresu  e-mail,  na  który  przesłano  korektę
do faktury.

4. W przypadku braku powiadomienia  o  zmianie adresu e-mail,  wszelka korespondencja kierowana
na dotychczas obowiązujący e-mail jest uważana za prawidłowo dostarczoną i wywołuje wszelkie
skutki prawne.

……………………………………………………………………………………………
Pieczęć firmy

……………………………………………………………………………………………
Podpis i pieczęć osób upoważnionych do reprezentowania firmy
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