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Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną 

 

 

Akceptujący – Dane Klienta: 

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………… 

NIP :  ……………………………… 

 

Wystawiający – Dane dostawcy usługi:  

Nazwa: TEXTRA Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Adres siedziby: 61- 543 Poznań, ul. Jana Spychalskiego 17/9A 

Adres do korespondencji: 61- 505 Poznań, ul. Pamiątkowa 24/3 

NIP:  7822549253 

 

1. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług           

(t. jedn. Dz. U. z 2018 r. Nr 2174 ze zm.), wyrażamy zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych 

faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej przez TEXTRA POLAND Sp. z o.o. z siedzibą                       

w Poznaniu (kod 61- 543), ul. Jana Spychalskiego 17/9A. 

 

2. Zobowiązujemy się przyjmować faktury, o których mowa w pkt 1 niniejszego oświadczenia                   

w formie papierowej w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwią przesłanie 

faktur drogą elektroniczną. 

 

3. Prosimy o przesyłanie faktur drogą elektroniczną na podany poniżej adres e-mail:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązujemy się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia  

o owym adresie. 

 

5. Oświadczamy, że mamy świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane,                           

w następstwie czego Wystawca faktur straci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy 

drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu 

akceptacji. 
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6. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z „Zasadami wystawiania i przesyłania w formie elektronicznej 

faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur”, zamieszczonymi na stronie internetowej 

TEXTRA Poland Sp. z o.o. i w pełni je akceptujemy. 

 

 

Data …………………………….                                            

 Podpis przedstawiciela Klienta 

  

                                                                           ……………………………………………………..    


