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OŚWIADCZENIE   O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

DANE KONTRAHENTA: PIECZĘĆ FIRMY PODPIS KONTRAHENTA 
 

Nazwa firmy:   
 

 

NIP:  DATA: 

Adres:   

Telefon:  

adres e-mail  

1. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010  

w sprawie przesyłania  faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub 

organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1661) oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie faktur , duplikatów tych faktur 

oraz ich korekt,  w formie elektronicznej przez: 

Sicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Rudna Mała 47 36-060 Głogów Małopolski 

NIP: 517 027 17 17. 

Wystawca faktur  informuje, że  wystawianie i przesyłanie  faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, dotyczy  faktur wystawianych w dniu 
następującym po otrzymaniu powiadomienia.  

 

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

w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną. 

 

3. Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-mail: 

 

 

4. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie. 

 

5. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane,  

w następstwie czego  wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia 

następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.  

 
 

Niniejszy podpisany i uzupełniony formularz należy przesłać w formie papierowej na adres siedziby firmy Sicon  (Rudna Mała 47 36-060 Głogów Małopolski).  
Wysyłka faktur nastąpi z autoryzowanego adresu e-mail faktury@sicon.pl, każdą fakturę przesłaną z innego serwera pocztowego niż serwer sicon.pl należy przed 

opłaceniem skonsultować  z działem księgowości Sicon. 
 

 

 

 

 

 

 

 


