OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR WYSTAWIANYCH I PRZESYŁANYCH
W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
………………… dn. ………………….
Dostawca:
Remondis Gliwice Sp. z o.o.
ul. Kaszubska 2
44-100 Gliwice
NIP 6312211431

Nabywca:

Niniejszym akceptujemy wystawianie i przysłanie przez Dostawcę faktur VAT w formie
elektronicznej, zgodnie z art. 106n Ustawy z dnia 11marca 2004 r o podatku od
towarów i usług .
Dostawca zobowiązuje się do przesyłania faktur w formie elektronicznej (PDF) na
następujący adres e-mail ze strony
Nabywcy:…………………………………………………………..
od dnia…………2020 r.
z adresu e –mail ze strony Dostawcy: portal@remondis-polska.pl
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.
Adres mailowy, na który powinno być odesłane oświadczenie z akceptacją
Nabywcy: gliwice@remondis.pl
…………………………………………………………………………….
(data, podpis osoby upoważnionej ze strony Dostawcy)
…………………………………………………………………………….
(akceptacja – data, podpis osoby upoważnionej ze strony
Nabywcy)

*Integralną częścią oświadczenia jest załącznik nr 1 dotyczący zasad przyjmowania faktur w formie elektronicznej.

Załącznik nr 1

Zasady dostarczania faktur w formie elektronicznej
przez Spółkę REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.
1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Ustawa
z dnia 11 marca 2004 r, o podatku od towarów i usług.
2.

E-faktura - to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymywana w formacie
elektronicznym (PDF).

3. E-faktury mogą być przesyłane zgodnie z art.106m ustawy z dnia 11 marca 2004r. pod
warunkiem:
a) uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez Nabywcę
b) zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury
c) odpowiedniego ich przechowywania.
4. Zgodnie z ustawy o VAT stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy
faktury.
5. Nabywca oświadcza, że adresem właściwym do przesyłania powiadomienia o
wystawionej fakturze jest adres e-mail:…………………………………………………………...
6. Dostarczanie faktur drogą elektroniczną przez REMONDIS Gliwice Sp. z o.o. następuje
po otrzymaniu przez Dostawcę podpisanego przez Nabywcę oświadczenia. Potwierdzenie
otrzymania oświadczenia zostanie potwierdzone na adres kontaktowy Wystawcy wraz ze
wskazaniem daty, od której Wystawca będzie mógł wysyłać faktury w formie
elektronicznej.
7. Oświadczenie o akceptacji faktur elektronicznych może być złożone w formie pisemnej na
adres do adres Dostawcy: REMONDIS Gliwice Sp. z o.o. lub w wersji elektronicznej
adres e-mail: gliwice@remondis.pl Na powyższe adresy należy także przesyłać
informacje o zmianie adresu e-mail, z którego będą przesyłane faktury w formie
elektronicznej, bądź wycofanie akceptacji na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
8. Dostawca traci prawo do przesyłania wystawionych faktur w formie elektronicznej od
pierwszego dnia miesiąca następnego po dniu doręczenia oświadczenia o wycofaniu
akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Od tego momentu
wystawione faktury powinny być wysyłane pocztą w formie papierowej.
9. 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. Wysłanie faktury w formie papierowej, po podpisaniu
oświadczenia będzie odsyłane bez księgowania.
10. Potwierdzeniem otrzymania korekty do faktury wystawionej przez Dostawcę w formie
elektronicznej, będzie potwierdzenie otrzymania wiadomości elektronicznej za pomocą
komunikatu wysłanego na adres e-mail wskazany przez dostawcę w oświadczeniu.

*Integralną częścią oświadczenia jest załącznik nr 1 dotyczący zasad przyjmowania faktur w formie elektronicznej.

