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Miejscowość:                              
                                 

Dnia:        /       /          

 
ZGODA NA WYSTAWIANIE I UDOSTĘPNIANIE e-FAKTUR 

 
Dane abonenta: 
 

Imię i Nazwisko / Nazwa firmy:                                                                 
                                               

Ulica:                                               Nr. domu:       Nr. mieszkania:        
                                               

Miejscowość:                                                   Kod pocztowy:     -       
                                               

Adres e-mail:                                                   Nr. klienta:                   

 
ZAWIADOMIENIE O AKCEPTACJI FAKTUR OTRZYMYWANYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

 
Działając na podstawie § 3.1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 lipca 2005r. w 
sprawie wystawienia oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz 
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dziennik Ustaw 
Nr 133 Poz. 1119), zawiadamiam, że:  
 
Z dniem wystawienia niniejszego dokumentu: 
  

1. AKCEPTUJĘ FAKTURY OTRZYMYWANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. 
e-Faktury będę przyjmował pod adresem e-mail wskazanym powyżej.  

2. Zgodnie z § 5.1 ROZPORZĄDZENIA duplikaty faktur do faktur wystawionych i przesłanych w 
formie elektronicznej, będą przyjmowane w formie elektronicznej.  

3. Zgodnie z § 5.1 ROZPORZĄDZENIA korekty faktur do faktur wystawionych i przesłanych w 
formie elektronicznej, będą przyjmowane w formie elektronicznej.  

4. W przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawienie i 
przesłanie dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 lub 3 niniejszego dokumentu, w formie 
elektronicznej (w szczególności w przypadku cofnięcia niniejszej akceptacji) wówczas zgodnie 
z § 5.2 ROZPORZADZENIA dokument ten powinien zostać przesłany w formie papierowej.  

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu poczty elektronicznej w zakresie 
informowania mnie o aktualnych promocjach i działaniach marketingowych organizowanych 
przez firmę Z.A.E. FERLAB Piotr Paprzycki  
□ TAK      □ NIE 

6. Niniejsza akceptacja może zostać cofnięta. Wówczas zgodnie z § 3.4 ROZPORZĄDZENIA 
wystawca faktury traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej od 
następnego dnia po otrzymaniu zawiadomienia o cofnięciu akceptacji. 
Cofnięcie niniejszej akceptacji jest równoznaczne z rezygnacją z promocji „120% Internetu” 

 
 

                  …..………………………………………………. 
      Podpis abonenta 
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ZAMIEŃ PAPIEROWĄ FAKTURĘ NA E-FAKTURĘ 
 
DZIĘKI E-FAKTURZE : 
 
- chronisz środowisko 
 
- otrzymujesz faktury zawsze na czas 
 
- masz dostęp do faktur z dowolnego miejsca z dostępem    
   do internetu 
 
- masz pewność, że e-faktura nie zaginie 
 
- zyskujesz dodatkowe korzyści promocyjne 
 
 
 
 

 


