....................................
....................................
(pieczątka lub pełne dane firmy)

....................................
Oświadczenie- Akceptacja
Akceptuję przesyłanie i udostępnianie w ramach usługi faktury elektronicznej dokumentów
(w szczególności faktur, faktur korygujacych, duplikatów faktur) w formie elektronicznej przez:
Regionalna Telewizja Kablowa sp.j. L. Iwański i Wspólnicy ul. Naściszowska 39, 33-300 Nowy
Sącz, NIP 7340011383 zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2011 roku nr 177
poz. 1054 ze zm)
ADRES E-MAIL, NA KTÓRY BĘDZIE WYSŁANA FAKTURA:
E-mail: .................................................................................................
Zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej:
1. Podstawą prawną przesyłania Faktur VAT w formie elektronicznej jest ustawa z 11 marca 2004r. o podatku od
towarów i usług/zmiana wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r.,poz.35)
2. Niniejsza Akceptacja wyrażona jest przez osobę do tego uprawnioną.
3. Wystawca działajac zgodnie z przepisami prawa zapewnia autentyczność pochodzenia oraz integralność treści i
czytelności faktur. Wystawca Faktur przesyła faktury elektroniczne w formacie pliku elektronicznego PDF
4. Faktury elektroniczne wysyłane są na adres e-mail Odbiorcy Faktur, wskazany w niniejszej Akceptacji. Chwilą
doręczenia faktury elektronicznej jest chwila wysłania wiadomości e-mail z załączoną faturą PDF przez Wystawcę.
5. Odbiorca faktury zobowiązany jest do przechowywania przesłanych przez Wystawcę Faktur dokumentów zgodnie z
przepisami prawa. W celu odwołania wyrażonej akceptacji, Odbiorca zobowiązany jest do przesłania odwołania
akceptacji do Wystawcy Faktur w formie pisemnej lub elektronicznej.
6. Zmiana adresu e-mail, na który przesyłane będą faktury musi być dokonana przez Odbiorcę Faktur w sposób
pisemny. Wystawca Faktur nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Odbiorcy Faktur oraz ich skutki, w
tym podanie błędnego adresu e-mail, braku powiadomienia o zmianie adresu e-mail oraz nieprawidłowym
przechowywaniu przesyłanych faktur. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wyrażenia akceptacji
przesyłania faktur elektronicznych.

..............................................
(podpis osoby upoważnionej)

