OŚWIADCZENIE DOT. AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
DANE KLIENTA:
NAZWA …………………………………………………………………….
REGON .…………………………………………………………………...
ADRES ……………………………………………………………………..
NIP

………………………………………………………………………

KRS / CEIDG.
………………………………………….……………………………………..

Oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na wystawianie faktur (dotyczy również korekt faktur, duplikatów) baz mojego
(naszego) podpisu oraz na ich przesyłanie w formie elektronicznej (plik PDF) od niżej wskazanego Wystawcy faktury:
Petromex Sp. z o. o., ul. Składowa 2 , 45-124 Opole
NIP: 991-05-08-711
Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres/y email:

e-mail 1: ……………………………..……………………………..…

e-mail 2: …………………………………………….……………….

Jednocześnie oświadczamy, że:
1.

niniejsza akceptacja nie wyłącza praw Petromex Sp. z o. o. do przesyłania nam faktur, faktur korygujących i duplikatów w
formie tradycyjnej (papierowej);

2.

udzielamy niniejszej akceptacji na czas nieokreślony; w przypadku cofnięcia przez nas akceptacji, cofnięcie to staje się
skuteczne począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło
prawidłowe jej doręczenie do lokalu siedziby Petromex Sp. z o. o., ale nie później niż 30 dni od jego doręczenia (przez
prawidłowe doręczenie rozumie się doręczenie w formie pisemnej do lokalu siedziby Petromex Sp. z o. o. oświadczenia
w przedmiocie cofnięcia przedmiotowej akceptacji, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania
podmiotu składającego to oświadczenie);

3.

niniejsza akceptacja obejmuje również zgodę na przekazywanie drogą e-mailową wszystkich danych wskazanych w
fakturze, fakturze korygującej i duplikacie, a związanych z realizowanymi usługami, w tym – danych chronionych prawem;

4.

zobowiązujemy się niezwłocznie poinformować Petromex Sp. z o. o. o wszelkich zmianach mających wpływ na skuteczne
i prawidłowe przesyłanie nam przez Petromex Sp. z o. o. w formie elektronicznej wszelkich wystawionych nam faktur,
faktur korygujących i duplikatów

5.

z uwagi na wynikający z przepisów o podatku od towarów i usług obowiązek potwierdzenia otrzymania faktur
korygujących zmniejszających kwotę podatku należnego, zobowiązujemy się także do niezwłocznego potwierdzenia
otrzymania w formie elektronicznej faktur korygujących przez każdorazowe wysyłanie do Petromex Sp. z o. o. wiadomości
zwrotnej zawierającej jednoznaczne potwierdzenie otrzymania faktury korygującej.

………………………………….
(miejscowość i data)

…………………..……..…...…………………………………….
(Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

