Szanowni Państwo,

Informujemy, że FHP Prodmax Robert Lichoń proponuje swoim Klientom możliwość
przesyłania faktur w formie elektronicznej tzw. "e-faktury".
Funkcjonalność ta ma głównie na celu: skrócić czas dostarczania faktur, ułatwić ich
przechowywanie i archiwizację, znacząco zwiększyć pewność terminowego dostarczenia
dokumentów, umożliwić dostęp do rachunków z każdego miejsca i w dowolnym czasie,
zwiększyć dbałość o środowisko naturalne poprzez ograniczenie zużytych materiałów.
Aby otrzymywać faktury drogą elektroniczną należy przesłać poprawnie wypełniony
formularz

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Oświadczenie można przesłać w formie wypełnionego skanu dokumentu na adres mailowy
swojego opiekuna handlowego lub listem poleconym na jego nazwisko.
Informujemy, że powyższa usługa jest bezpłatna.
Otrzymywanie faktur elektronicznych i papierowych jednocześnie nie jest możliwe.
Faktury mogą być dostarczane tylko w jednej wybranej przez Klienta formie.
Projekt elektronicznej wymiany dokumentów jest w firmie obecnie wdrażany i wszyscy
kontrahenci, którzy zdecydują się na taką formę zostaną podłączeni do systemy najdalej do
31.12.2017.
Zachęcamy Państwa serdecznie do skorzystania z opcji elektronicznej.

Z poważaniem
FHP Prodmax Robert Lichoń

OŚWIADCZENIE
O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ*

Dane SPRZEDAWCY:

FHP PRODMAX Robert Lichoń
ul. Sokołowska 38
05-806 Sokołów
NIP 5340206016

Dane NABYWCY:

1. Zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku dochodowym od towarów i
usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960, 1052, 1206, 1228, 1579, 1948, 2024, z 2017
r. poz. 60, 379 ze zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz
ich korekt, w formie elektronicznej przez PRODMAX Robert Lichoń w Sokołowie.
2. Nabywca zobowiązuje 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. Nabywca wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres email:

4. FHP PRODMAX Robert Lichoń oświadcza, że faktury będą przesyłane z adresu e-mail: z
domeny @prodmax.pl
5. W razie zmiany adresu e-mail FHP PRODMAX Robert Lichoń zobowiązuje się do
pisemnego powiadomienia o nowym adresie.
6. Fakturę uznaje się za doręczoną we właściwy sposób w chwili wysłania jej przez FHP
PRODMAX Robert Lichoń na wskazany adres e-mail.
7. W razie wycofania przez NABYWCĘ zgody, o której mowa w pkt. 1 SPRZEDAWCA traci
prawo do przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną począwszy od dnia
następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

Data _______________

Podpis klienta _________________

* Prosimy o odesłanie wypełnionego oświadczenia na adres email: odpowiedniego przedstawiciela handlowego

