FHU AUTO PARTS
Dystrybucja części samochodowych
Profesjonalny sklep motoryzacyjny

aparts.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akceptujemy następujące formy odesłania oświadczenia
1. Zeskanowany, dokument na adres o-mail: sklep@aparts.pl
2. Listem na adres siedziby FHU Auto Parts Siemianowice
ADRESAT: FHU Auto Parts, 41-103 Siemianowice Śl. Ul. Kapicy 9

OŚWIADCZENIA O AKCEPTACJI PRZESYŁANIA (W TYM UDOSTĘPNIANIA)
FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Firma

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP
Telefon:
Działając zgodnie z Ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177,poz. 1054) art. ,106,
niniejszym zawiadamiam, że z dniem ……………….../proszę wpisać datę wystawienia i podpisania oświadczenia DD-MM-YYYY/
1. Akceptuję wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej w postaci pliku zapisanego w formacie PDF. Faktury będą
udostępniane w formie elektronicznej od dnia następnego po otrzymaniu oświadczenie przez FHU Auto Parts Siemianowice.
2. Niniejsza zgoda nie wyłącza prawa FHU Auto Parts do wysławiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
3. Potwierdzam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać przeze mnie cofnięte, w następstwie czego wystawca
faktur utraci prawo do wystawiania i przesyłania ich w formie elektronicznej, od dnia następnego po dniu, w którym wystawca
otrzymał powiadomienie o wycofaniu akceptacji. Oświadczam, że posiadam wiedzę, iż cofnięcie oświadczenia musi mieć formę
pisemną(być przesłane pocztą na adres siedziby wystawcy faktur lub na adres e-mai aparts@aparts.pl lub Pocztą Polska na
adres siedziby firmy)
Proszę o przesyłanie informacji o wystawieniu faktury elektronicznej na podany przeze mnie adres e mail.:
Aktualny adres e-mail: Proszę wpisać drukowanymi literami

I 1 W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie wystawcę faktur przesyłając
informację na adres siedziby wystawcy faktur lub na adres e-mail.aparts@aparts.pl

……………………………………..
Czytelny podpis i pieczęć firmowa nabywcy
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